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1. A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA
Magyarországon (becslések szerint) éves szinten nők és gyermekek ezrei válnak
rendszeresen szexuális kizsákmányolás és prostitúciós tevékenység áldozatává. A szexuális
kizsákmányolással kapcsolatos bűncselekmények (kerítés, prostitúció elősegítése, kitartottság.)
elkövetői a deklarált emberi jogok egyik legnagyobb megsértői, hiszen áldozataikat alapvető
jogaiktól – így különösen a szabadságuk gyakorlásától, emberi méltóságuktól - fosztják meg,
amely alkotmányos keretek között elfogadhatatlan és megengedhetetlen.
A prostitúció szabályozását lehetővé tevő modelleket a tiltás (prohibicionizmus), az
engedékenység (reglementáció) valamint az áldozati (abolicionizmus) szemlélet jellemezi. A
magyar szabályozás szempontjából alapvető probléma, hogy a hatályos New York-i Nemzetközi
Egyezményt Magyarország az 1955. évi 34. törvényerejű rendelettel ratifikálta, ezáltal
garanciális jogot vállalt arra, hogy a futtatói hálózatokat felszámolja, a prostituáltak áldozati
jellegét pedig elismerje, mégis a magyar szabályozás (a fél-reglementációs, és fél-abolicionista
szemlélet) a futtatói és a prostitúciós tevékenységet is – törvénysértés esetén – egyaránt
büntetendő cselekményként kezeli, amely az egyezménnyel éles ellentétben áll.1,2
A tudományos probléma lényege abban ragadható meg, hogy a hazánkban
(korszakonként) uralkodó modellek gyengeségei, veszélyei vajon a jelenkori szabályozás
rendvédelmi végrehajtásában is megtalálhatóak-e, ugyanakkor e modellek erősségei és
lehetőségei a mindennapok rendvédelmi tevékenysége során kihasználatlanok-e, ezért azok a
prostitúció jelenségének kezelésére önmagukban alkalmatlanok-e?
Amennyiben

igazolást

nyer,

hogy

a

prostitúció

rendvédelmi

gyakorlatában

Magyarországon a prohibicionista szemlélet az uralkodó, akkor ez a helyzet együtt járna a
rendvédelmi

szervek

hatalmi

visszaéléseivel,

a

prostituáltak

áldozati

szerepkörének

megszűnésével.
Alapvető tudományos probléma, hogy a honi szabályozásból levezethető hazai gyakorlat
tartható-e, az rendvédelmi/össztársadalmi szempontból értékhordozó/hasznos-e. Mindezek

1950. évi New Yorki Egyezmény – az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomásának tiltása érdekében -, hatályba
lépett: 1950. március 01-jén, (http://prostitucio.hu/new.york-i.egyezmeny.php) (letöltés ideje: 2016.07.09.)
1955. évi 34. törvényerejű rendelet - Az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában New Yorkban, 1950. évi
március hó 21. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről -, hatályba lépett: 1955. év május 01-jén,
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=95500034.TVR) (letöltés ideje: 2016.07.09.)
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vizsgálatára egzakt, falszifikálható, a rendőrök és a prostituáltak körében elvégzett
szociálpszichológiai empirikus kutatás adhat választ.

2. HIPOTÉZISEK
1. Feltételezem, hogy Magyarországon a prostitúció szabályozására létrejött modellek
SWOT/GYELV

analízis

során

feltárt

gyengeségei

és

veszélyei

a

jelenkori

szabályozásban, és annak végrehajtásában jelen vannak, az erősségek, és lehetőségek
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 rendőr vizsgálati csoport eredményei
ezt egyaránt megerősítik), amely lehetőséget nyújt a hatóságok, ezen belül a rendvédelmi
szervek hatalmi visszaéléseire: a rendőrök a prostituáltakat igen, a futtatókat nem tartják
bűnelkövetőnek, 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 rendőri 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 nagymértékű korrelációs kapcsolat van.
Feltételezem továbbá, hogy a vizsgálatba vont csoportok valóság-konstruktumai,
szociális reprezentációi az eltérő társas helyzetükből fakadó, eltérő perspektívájuknak
köszönhetően részben éles ellentétben áll egymással.3
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 New Yorki
Egyezmény bizonyos rendelkezéseinek dominanciája – így különösen a prostitúcióra
rátelepedő futtatói magatartások, és az áldozatvédelem tekintetében - a gyakorlati
3

LÁSZLÓ János: A szociális reprezentációról. – In. BÉRES István (szerk.): Társadalmi kommunikáció. – Bp.: Osiris Kiadó, 2001.

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06

végrehajtásban nem érvényesül, a szabályokat a rendőrség nem tartja be. Feltételezem
továbbá, hogy az Egyezményből való teljes kilépés, és ezáltal egy új jogi szabályozás
létrehozása, vagy bizonyos cikkelyek felmondása megoldást jelenthetne.
5. Feltételezem, hogy a prostitúció jelenkori szabályozására egy olyan új modell alkotható
meg, amely a korábbi modellek - nemzetközi standardok alapján elvégzett
SWOT/GYELV analitikus elemzésén keresztüli - erősségeit, és lehetőségeit kiemeli, a
gyengeségeit és veszélyeit, valamint a működésből adódó hibáit kiküszöböli.

3. CÉLOK
A doktori disszertáció elkészítésének kettős célja van. A prostitúció szabályozását
lehetővé tevő modellek tekintetében célom a nemzetközi standardok alapján egy olyan analitikus
megközelítés alkalmazása (SWOT/GYELV analízis), amely segítségével a létező modellek
erősségeit (strengths), gyengeségeit (weaknesses), lehetőségeit (opportunities), és veszélyeit
(threats) feltárhatom, és azt globális rendszerben értékelhetem. Elméleti síkon bizonyítani
szeretném, hogy a prostitúció szabályozására létrejött 5 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 ebből adódó problémák megszüntetésére kísérletet tesz. Egy
modell és rendszer, amely a nemzetközi jogi kötelezettségvállalással összhangban a tagállamok
közötti bűnüldözési-, és szociális kooperációt megteremtheti, a jogi szabályozási környezet pedig
a jelenség keretek közötti gyakorlását, az alapvető alkotmányos-, és emberi jogok
megtarthatóságát maximálisan biztosítja.
Az elméleti síkon történő bizonyítás mellett célom empirikus úton is megvizsgálni, hogy
a prostitúció hazai rendvédelmi gyakorlata döntően – a hipotézisekben megfogalmazottakkal
egybevágóan – ténylegesen a „prohobicionista” modellnek feleltethető-e meg. Amennyiben a
válasz igenlő, úgy a jelenség kezelésére tett rendvédelmi erőfeszítések alkalmatlansága nemcsak
az elméleti, hanem az empirikus tényanyag alapján is megerősítést kaphat. E vezető kutatási
célkitűzésen belül három alárendelt célt különböztetek meg:
1. A prostitúció és a rendőri intézkedéskultúra közös viszonyrendszere elemeinek,
kifejezetten annak hátterében meghúzódó szubjektív- és objektív okoknak, motiváció-, és
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célreprezentációinak feltérképezése, elemzése és értékelése. A háttérben megbúvó okok és célok
feltérképezése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a prostitúció jelenségét komplex rendszerben
modellezhessem, és erről a külvilágtól elzárt, látenciába burkolózó jelenségről egy olyan térképet
készítsek, amely a magyar prostituáltak és rendőrök prostitúcióról alkotott szociális valóságának
összetevőin keresztül kalauzol bennünket.
2. Tekintettel a kutatásba vont két vizsgálati csoport egymáshoz való viszonylatában
betöltött ellentétes pozíciójára és az ebből adódó éppen ellentétes értelmezési perspektívájára,
elengedhetetlennek tartom annak vizsgálatát, hogy a magyar prostituáltak és a magyar rendőrök
prostitúcióról és annak rendvédelmi gyakorlatáról alkotott szociális valóságának összetevői
vajon minden szempontból ellentétben állnak-e egymással?
Amennyiben valóban ez lenne a helyzet, és az ellentétes jelentések mentén szerveződő
társas reprezentációk a prohibícionista modellről alkotott felfogásra is érvényesnek
bizonyulnának (ti. valamelyik csoport a modellből levezethető rendőri gyakorlatra mint a társas
valóságuk összetevőjére 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 elő, mely szerint a vizsgált társas jelenség létezését az abban közvetlenül
érintett egyik csoport igazolná, a másik pedig cáfolná.4
3. A 3. alcél kitűzése feltételes: 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 jelentőssé annak a kérdésnek a feltárása (a
lehetséges alcél), hogy a prostitúció jelenségével összefüggésbe hozható magyar rendőri
intézkedések során vajon az áldozatvédelemből adódó intézkedések (így különösen a New Yorki
Egyezmény bizonyos rendelkezéseinek megtartása) vagy a rendőri hatalmi visszaélések – így
különös tekintettel az agresszióra, a korrupcióra, az előítéletre – 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
elsődlegességét.)

4

LÁSZLÓ János: A szociális reprezentációról. – In. BÉRES István (szerk.): Társadalmi kommunikáció. – Bp.: Osiris Kiadó, 2001.
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A prostitúció jelenségével kapcsolatos civil szervezetek áldozatvédelmi tevékenysége
kiemelkedő jelentőségű, azonban tevékenységük vizsgálata a dolgozat kereteit meghaladja.
Céljaim között így annak vizsgálata nem szerepelt.

4. TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN
A tudományos értekezés a prostitúció-, és a hozzá kapcsolódó bűncselekmények
kezdeteit, jelenét, és lehetséges jövőbeli alakulását dolgozza fel. Összetettségére tekintettel
célszerűnek tartottam több olyan különböző, de mégis komplex kutatási módszert alkalmazni,
amelyek – reményeim szerint – felhasználható, iránymutató és új tudományos eredmények
létrejöttéhez segíthetnek hozzá.
A kezdeti fejezetek lényegében történelmi alapkutatásokon nyugszanak, amelyek során
primer és szekunder forrásokat használtam fel. Az adatgyűjtéshez levéltári kutatást végeztem
valamint

a

prostitúcióval

összefüggésben

kiadott

írott

és

fennmaradt

rendeleteket,

intézkedéseket, parancsokat, jelentéseket, rendőri jegyzőkönyveket, publikált cikkeket,
tanulmányokat dolgoztam fel. A kevésnek bizonyult magyar nyelvű szakirodalmat német
valamint angol nyelvű tudományos munkákkal egészítettem ki.
Ezt követően az analízis és szintézis dialektikus egységét felhasználva a hazai és
nemzetközi statisztikai adatok elemzését, és értékelését végeztem el. A prostitúció szabályozását
lehetővé tevő modellek tekintetében nemzetközi standardok alapján analitikus megközelítést
használtam. A SWOT/GYELV elemzés felhasználásával a létező modellek erősségeit
(strengths), gyengeségeit (weaknesses), lehetőségeit (opportunities) és veszélyeit (threats)
térképeztem fel, amelynek segítségével a modelleket elméletben felépíthettem. Amennyiben egy
olyan modell létrehozására törekszünk, amely előrelátó, körültekintő megoldást prognosztizálhat,
akkor ez az elemzés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a modellek alkalmazásának reális lehetőségeit
felmérje. Az elemzés eredményeként egy olyan értékelhető adatbázist kapunk, amely segít a
modellek szabályozási helyzetének kritikus értékelésében. Megtudhatjuk, milyenek a modellek
gyenge és erős pontjai valamint, hogy milyen erőforrásokat képes mozgósítani, azaz milyenek a
lehetőségei és alkalmazása során mely veszélyekre számíthat. A szabályozást lehetővé tevő
elméletek bemutatásához a modellezés módszerét hívtam segítségül.
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A

további

fejezeteket

az

empirikus

kutatásomon

alapuló,

a

pszichológia

tudományterületéhez 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 elérhető populációk (ez
a rendőrökre, de különösen a prostituáltakra érvényes) körében végeztem, ezért a minták
összeállításához a nehezen elérhető populációhoz használt úgynevezett hólabda (snowball)
módszert alkalmaztam.
A személyekkel félig strukturált interjúkat készítettem. A szövegtestet a szövegelemzés
szekvenciális-transzformatív modelljének segítségével elemeztem.5 (A modell lényege: a
megegyező jelentést hordozó tematikus szövegelemeinek kódolása révén kvalitatív hipotetikus
adatokból kvantitatív, „skálázható” változó értékek azonosítása.) A kódolás az egyes
szövegelemek közötti „része valaminek”-logikai összefüggések meghatározására is kiterjedt,
melynek alapján jelentési hierarchiákat azonosítottam.
A nem-gyakorisági elemzési technika segítségével (nem parametrikus eljárás) a
matematikai statisztikai feldolgozást a McNemar próbák (jelentéshordozó elemek csoporton
belüli, egymáshoz viszonyított jelentősége) végrehajtása tette lehetővé. A Khi2 próbákkal a
megegyező jelentéshordozó elemek vizsgálati csoportok közötti jelentőségét tártam fel. (Az
általam használt kvalitatív, és kvantitatív kutatási módszer részletes elemzése a kutatásról szóló
fejezetben található meg.)

5. AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLAT TÖMÖR LEÍRÁSA FEJEZETENKÉNT
Az

első

fejezetben

ismertettem

a

tudományos

problémát,

megindokoltam

a

témaválasztásomat. E részben kerültek ugyancsak ismertetésre a kutatási hipotézisek, célok,
valamint a kutatás módszertana is.
A második fejezetben történelmi alapkutatást végeztem, a prostitúció jelenségével
kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalmakat tekintettem át, különös figyelmet kapott a
prostitúció fogalmának, rétegződésének, és a prostituált személy identitásának meghatározása.
Az analízis és szintézis dialektikus egységét felhasználva a prostitúció jelenségével kapcsolatos
5

EHMANN Bea: A szöveg mélyén: A pszichológiai tartalomelemzés. – Bp.: Új Mandátum, 2002.
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hazai és nemzetközi statisztikai adatok elemzését és értékelését végeztem el (pl.: életkor, nemi
betegségek terjedése, lakhely, stb. összefüggésében).
A harmadik fejezetben a prostitúció szabályozására hivatott modellek tekintetében
nemzetközi standardok alapján analitikus megközelítést használtam. A SWOT/GYELV elemzés
felhasználásával a létező modellek erősségeit (strengths), gyengeségeit (weaknesses),
lehetőségeit (opportunities), és veszélyeit (threats) térképeztem fel. A modellezés módszerének
felhasználásával az alegységeket egy 5 szempontú rendszeren keresztül mutattam be. A rendszer
elemei az adott modellre jellemző jogi szabályozásból, a prostituáltak rétegződéséből, a hatalom
és a kriminológia-, a prostitúció holdudvara-, és a rendőrséggel való kapcsolatából tevődött
össze. Az elemzés eredményeként egy olyan értékelhető adatbázist kaptam, ami megmutatta a
modellek gyenge és erős pontjait, hogy azok milyen erőforrásokat képes mozgósítani, azaz
milyenek a lehetőségei, és alkalmazása során mely veszélyekre számíthatunk.
A negyedik fejezet a saját empirikus kutatásomat mutatja be. A fejezet ismerteti a kutatás
tárgyát, módszerét, a kutatási mintát, a kutatási interjúkat, az adatgenerálást, valamint a
prostituált és rendőri vizsgálati csoporttól nyert szövegtestek adatfeldolgozását.
Az ötödik fejezet az empirikus kutatásomon alapuló pszichológiai tudományterülethez
kapcsolódó, a prostitúcióval összefüggésben vizsgált jelenségkör szociális reprezentációit feltáró
kvalitatív valamint kvantitatív technikák együttes alkalmazása révén kapott eredmények
értelmezését ismerteti.
A hatodik fejezet a tudományos eredményeket mutatja be. Ismertetem a vizsgálat
következtetéseit, a hipotézisek bizonyítását/cáfolását, az új tudományos eredményeket, majd
javaslatokat teszek egy „új modell” megalkotására.

6. ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK
Az első hipotézisemben megfogalmazottakra figyelemmel, igazoltam, hogy Magyarországon a
prostitúció szabályozására létrejött modellek SWOT/GYELV analízis során feltárt gyengeségei
és veszélyei a jelenkori szabályozásban és annak végrehajtásában jelen vannak, ugyanakkor az
erősségek és lehetőségek kihasználatlanok. A modellek viszont olyan gyengeségekkel és
veszélyekkel rendelkeznek, amelyek miatt önállóan a prostitúció kezelésére alkalmatlanok.

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.06

A második hipotézisben foglaltakra figyelemmel bizonyítottam, hogy a modellek közül
hazánkban a „prohibicionista” szemlélet az uralkodó, amely együtt jár a hatóságok, ezen belül a
rendvédelmi szervek hatalmi visszaéléseire; bizonyítottam, hogy a rendőrök a prostituáltakat
igen, a futtatókat nem tartják bűnelkövetőnek, velük szemben nem lépnek fel.
A harmadik hipotézisemben foglaltakat alátámasztottam, hogy a prostitúció látens jelensége a
szociális valóságot feltáró kvalitatív, és kvantitatív technikák együttes alkalmazásával
feltérképezhető. A rendőrök-, és a prostituáltak valóságértelmezése során sikerült egy olyan
térképet készítenem, amely a rendőri intézkedéskultúra és a prostitúció közös viszonyrendszerét
feltárja, a háttérben megbúvó szubjektív-, és objektív okokra rávilágít, a motiváció- és
célreprezentációkat megismerteti. Nem sikerült viszont annak bizonyítása, hogy a mikro-, és
makró környezeti szinten beazonosítható elemek között korrelációs kapcsolat van. Részben
sikerült bizonyítanom azt, hogy a vizsgálat alá vont csoportok értelmezett valóságképeinek
bizonyos szegmensei különböznek (a vizsgált alanyok társas valóságai ellenpóluson helyezkedik
el), illetőleg megegyeznek (a vizsgált alanyok társas valóságai azonos póluson helyezkednek el)
egymással.
A negyedik hipotézisemben megfogalmazottakra tekintettel feltártam, hogy a magyar jogi
szabályozás a ratifikált nemzetközi egyezmény pontjainak érvényesülését nem vagy csak részben
garantálja. Az Egyezményben vállalt nemzetközi jogi kötelmek a magyar szabályozásban, és
annak végrehajtásában nem érvényesülnek.
Az ötödik hipotézisem szerint igazoltam, hogy a prostitúció szabályozására egy olyan új modell
alkotható meg, amely a SWOT/GYELV analitikus elemzésén keresztül a gyengeségeket és
veszélyeket kiküszöböli, az erősségeket és lehetőségeket pedig kiaknázza.

7.

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK:
1. Bizonyítottam, hogy a prostitúció szabályozására hivatott modellek gyengeségei, és
veszélyei a jelenkori szabályozásban és annak végrehajtásában megtalálhatóak. Így
a prohibicionista modell SWOT/GYELV analízis által feltárt gyengeségeinek és
veszélyeinek egyes összetevőjét 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
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megerősítést nyertek. Tekintettel arra, hogy a modellek erősségei és lehetőségei
egyik vizsgálati csoport által reprezentált populációban sem képezi valóságuk
inherens összetevőjét (magát a tényleges realitást), ebből következik, hogy a
prostitúció szabályozása és különösen az abból levezethető gyakorlat a prostitúció
rendészeti kezelésére önmagában alkalmatlan.
2. Feltártam,

hogy

a

magyar

rendőrség

szemléletét

döntő

többségben

a

„prohibicionizmus”, azzal együtt a hatalmi visszaélés – különös tekintettel a
megbélyegzés, az agresszió, a hivatali visszaélés, a korrupció, és az áldozatvédelem
hiánya – jellemzi. Igazoltam, hogy a magyar rendőrök döntő többsége a
prostituáltakat a nemzetközi szabályozás ellenére bűnelkövetőnek tartják, a
futtatók ellen nem lépnek fel, a futtatói magatartás jogellenessége nem képezi a
prostitúcióról alkotott szociális valóságának összetevőit.
3. Feltártam a prostitúció és a vele kapcsolatba hozható rendőri 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), illetőleg akár meg is egyezhetnek (a vizsgált alanyok
társas valóságai azonos póluson helyezkednek el) egymással részben igazolódott.
Nem sikerült bizonyítanom, hogy bizonyos elemek között nagymértékű a korrelációs
kapcsolat.
4. Alátámasztottam, hogy a hatályos szabályozás, és annak rendőri végrehajtása a New
Yorki Egyezmény bizonyos rendelkezéseit – különösen az áldozatvédelem, valamint
a futtatók szankcionálása - figyelmen kívül hagyja, ezáltal a prostituáltak
alkotmányos-, és emberi jogainak gyakorlása veszélybe kerül. Bizonyítottam, hogy
ezáltal az Egyezményből történő kilépés, egy új szabályozás, vagy egyes cikkelyek
felmondása a fenti problémát megszüntethetné
5. Bizonyítanom sikerült, hogy a modellezés szintjén javaslat tehető egy olyan új
modell létrehozására, amely a korábbi modellek erősségeit, lehetőségeit kihasználja,
a gyengeségeit és veszélyeit, a működésből fakadó hibáit pedig megszünteti.
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8. AJÁNLÁSOK
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 jelentős változtatást nem hozott, érdemes
elgondolkodnunk azon, hogy egy új szabályozás a jelenség kezelését milyen mértékben és
minőségben változtathatná meg. Amennyiben egy olyan modell megalakulásának engednénk
teret, amelynek alapköve az emberi- és alkotmányos alapjogok gyakorlása és biztosítása,
tartóoszlopai pedig a régi modellek erősségei és lehetőségei, úgy biztosíthatóvá tehetnénk azt,
hogy a régi modellek gyengeségei és veszélyei kiküszöbölhetőek legyenek. Meglátásom szerint
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.

9. AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA
Az eredmények hozzájárulhatnak a prostitúció jelenségének egységes értelmezéséhez,
továbbá alapul szolgálhatnak a szabálysértési-, büntető- és nemzetközi jog harmonizációjának
kidolgozásához. Segíthetik a rendőrség áldozatvédelmi-, reszocializációs intézkedéseinek
érvényesíthetőségét, szorgalmazhatják a hatalmi visszaélések elleni fellépés sürgősségét,
valamint lehetőséget teremthetnek arra, hogy a prostituáltak jogainak gyakorlása sérelmet ne
szenvedjen. Az eredmények segíthetik mindazon hallgatók, a témakör kutatásával és oktatásával
foglalkozó szakembereinek munkásságát, akik a vizsgált témával kapcsolatos további
kutatómunkákat folytatni kívánják.
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Megszerzett iskolai
végzettség jellege
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Közszolgálati
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2.
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főiskolán szerzett oklevél
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Idegen-nyelv ismeret
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Német nyelv: középfokú „C” típusú komplex állami nyelvvizsga - megszerzés éve: 2002.
Német nyelv: középfokú komplex nemzetközi nyelvvizsga – megszerzés éve: 2002.
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EGYÉB TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

Konferencián való részvételek
1. 2013. november 05-én „Hallgatók a tudomány szolgálatában” konferencián részvétel,
„Az emberkereskedelem áldozati jogainak érvényesülése” előadás tartása magyar
nyelven.
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Pályázatok
1. „Vezető kiválasztás módszerei” címmel a Belügyminisztérium országos pályázata, 2013ban, részvétel.
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3. „Az állampolgárság, a menekültügy, a legális és illegális migráció története, aktuális
kérdései, a nemzetközi és hazai jogi szabályozás, a jogalkalmazás gyakorlati kérdései és
problémái” címmel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal országos pályázata, 2015ben, helyezés.
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lehetőségei” címmel a Rendőrtiszti Főiskolán, 2008-ban Kari Tudományos Diákköri
Munka alapján évfolyamdolgozat kiváltása.
2. „A 2006-os októberi események szociális narratív reprezentációi”címmel a Nemzeti
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Tudományos Diákköri Munkáján, I. helyezés, valamint Országos Tudományos Diákköri
Konferenciára nevezés.
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