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1. A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA 

Az elmúlt évek során egyértelművé vált, hogy a migrációs folyamat egyre intenzívebbé válik, 

mely kérdéseben különösen nagy kihívást jelent az emberkereskedelem. Kutatásomat kezdettől 

fogva a kiskorúak kiszolgáltatott helyzetének hangsúlyozása, jogainak védelme, szociális-

mentális jellegű védelme határozta meg, továbbá elsődleges célomnak tekintettem egy olyan 

társadalmi biztonságot fenyegető téma választását, melyet egy újszerű nézőpontból mutatok be 

az elemzés alapján.  

Globális jellegéből adódóan az aktuális migrációs folyamat következtében kialakuló 

emberkereskedelem intenzivitásának növekedése nemcsak az Európai Unió térségét érinti, 

hanem határokon átívelő, világméretű jelenség. A migrációs jelenség arculata és sajátosságai 

az elmúlt évek alatt jelentősen megváltoztak. Ennek értelmében az eddig önmagában is létező, 

a migrációtól szorosan elválasztható emberkereskedelem a migráció szerves részévé vált.1 

Ennek egyik oka, hogy az emberkereskedők az egyre intenzívvé váló migrációs jelenségben 

rendkívüli nyereséget látnak, kihasználják a hatalmas embertömegben rejlő gazdasági nyereség 

lehetőségét.2  

Az emberkereskedők célpontjai többnyire a védetelen, átmenetileg vagy véglegesen szülői 

felügyelet nélkül maradt kiskorúak, akik így nagy eséllyel válhatnak a szexuális 

kizsákmányolás áldozataivá. A migrációval összefüggésbe hozható emberkereskedelem 

veszélyeire és elengedhetetlen prevenció kialakításához szükséges nemzetközi együttműködés 

jelentőségére, mind a pápai, mind a szentszéki megynyilatkozások alaposan kitérnek. A pápai 

és szentszéki megnyilatkozások alapján készített tanulmány olyan újszerű megoldási 

javaslatokat kínálhat, mely szempontokat eddig még sem a nemzetközi szervezetek, sem a 

társadalom más, migrációval foglalkozó szereplői nem fogalmaztak meg. 

A Szentszék által képviselt aktuális álláspont szerint, a menekültek által megtett 

viszontagságokkal teli, kimerítő és egyben reménytelen út egyértelműen mentális és fizikai 

terhet ró a menekültekre, mely tény a kiskorúak esetében sokszorozódik. A mentális problémák 

kialakulásához jelentősen hozzájárul az emberkereskedők által elkövetett szexuális jellegű 

                                                      
1 UNODOC: Global report on trafficking in persons. 2018. 
2 Jagusztin Tamás- Bodnár Gergely: AZ EURÓPAI UNIÓ MIGRÁCIÓS POLITIKÁJÁNAK ALAPJAI. In. 

NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓ – NEMZETKÖZI KOCKÁZATOK. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó 

Kft. 2008. 
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kiszákmányolás, mely életreszóló traumát okozva megnehezíti a célországba való 

beilleszkedést.3 

Továbbá a téma kapcsán társadalmi biztonságunkat befolyásoló tényezők közül kielemelkedik 

a migráció során megjelenő integráció-akkulturáció kérdésköre. Az idegen kulturális környezet 

hatására kialakuló mentális problémák, akkulturációs nehézségek megjelenésében 

csúcsosodhatnak ki, melynek eredményeként mind a migráció áldozatai, mind a befogadó 

ország állampolgárai fenyegetve érzik magukat.  

Mind XVI. Benedek, mind Ferenc pápánál megjelenik a menekültek és az emberkereskedelem 

áldozatainak befogadására vonatkozó kötelezettségek.  Viszont Ferenc pápánál gyakrabban és 

intenzívebben jelenik meg a befogadás jelentősége, melyre vonatkozó feltételezéseimet a 

hipotézisemben is megfogalmazom és kvantitatív tartalomelemzéssel bizonyítok.  

A jelenlegi migrációs válság globális és összetett jellegéből adódóan a Szentszék által 

megfogalmazott javaslatok és a nemzetközi szervezetek irányelveinek összehangolása 

rendkívül előremutató és határozottan célravezető megoldás lehetne.  

 

2. HIPOTÉZISEK 

1. Feltételezem, hogy a pápai nyilatkozatok elemzése alapján, hogy napjainkban a társadalmi 

biztonság egyik legnagyobb kihívásaként definiálható emberkereskedelem és a menekült 

kérdés szorosan összefonódik.  

2. Igazolni kívánom, hogy a pápai nyilatkozatok alapján, hogy az emberkereskedők, többnyire 

szexuális jellegű kizsákmányolása leginkább a menekült kiskorúakat érinti. 

3.  Feltételezem Habermas kommunikatív cselekvéselmélete és Schwartz értékrendszer alapján, 

hogy Ferenc pápa a többségében menekültek közül kikerülő emberkereskedelem áldozatainak 

kérdésében közelebb áll a klasszikus liberális biztonságpolitikai megközelítéshez, amely az 

állam és nemzet biztonságával szemben az egyéni biztonságot helyezi előtérbe.  

4. Igazolni kívánom, hogy Ferenc Pápa a menekültek befogadását, integrációját illetően, 

szorosan illeszkedik a gyermekek jogaira vonatkozó nemzetközi szerződésekben foglaltakhoz, 

melyek tartalmilag az alapvető emberi jogokat biztosító elveket fogalmazzák meg. 

5. Feltételezem, hogy mind a családdal, mind a kísérő nélkül érkező kiskorú menekültek 

életreszóló traumát szenvednek el, mely megnehezíti a beilleszkedés lehetőségét, ezzel 

megteremtve a társadalmi biztonság vallási és szociális jellegű gyengülését. 

                                                      
3 David Hodge: Assisting Victims of Human Trafficking: Strategies to Facilitate Identification, Exit from 

Trafficking, and the Restoration of Wellness. Social Work, Volume 59, Issue 2,. 2014. pp. 111-118. 
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3. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK 

- Az emberkereskedelem és migráció kapcsolatának meghatározása a migráció és 

menekültekre vonatkozó pápai nyilatkozatok alapján.  

- Elemzem és feltárom a kiskorú menekülteket érintő emberkereskedelem és 

gyermekprostitúció összefüggései, sajátosságait a pápai nyilatkozatok alapján. 

- A két pápai időszak közötti ideológiai alapú különbség feltárása az 

emberkereskedelem, migráció és a befogadás vonatkozásában.  

- A nemzetközi dokumentumok és pápai megnyilatkozások ideológiai irányú és 

tartalmi egyezése céljából kidolgozott elemzés készítése. 

- Az emberereskedők által elkövetett kizsákmányolás következtében kialakuló, 

kiskorú menekültek illető, trauma igazolása és kezelési lehetőségeinek meghatározása.  

A napjainkban globálissá vált migráció következtében, a hazájukat elhagyni kényszerülő 

menekült tömegben rejlő gazdasági nyereséget kihasználják az emberkereskedők.4 Ezen 

feltételezés bizonyítását a migrációra vonatkozó pápai nyilatkozatok empirikus kutatása révén 

tárom fel. A tanulmány újszerűségét az adja, hogy ez idáig nem született olyan jellegű elemzés, 

mely a pápai nyilatkozatok tartalma alapján vizsgálja az emberkereskedelem és menekült 

kérdés összefüggéseit. Az emberkereskedők által alkalmazott, leggyakoribb kényszerítő eszköz 

és egyben kizsákmányolási forma, a szexuális célú kizsákmányolás. Ezt a tényt a XVI. Benedek 

pápa és Ferenc pápa ideje alatt megfogalmazott pápai nyilatkozatok tartalma alapján kívánom 

igazolni.  

Továbbá vizsgáltam, hogy a pápai nyilatkozatok tartalma tükrözi-e azokat a valós adatokat, 

miszerint az emberkereskedők fő célponja a családjuktól átmenetileg vagy véglegesen 

elszakított kiskorú menekültek és fiatal nők és kiskorúak.  

 

4. KUTATÁSI MÓDSZEREK 

Kutatásom során kevert módszert alkalmaztam, mivel a téma összetettsége és heterogén 

sajátosságú tartalma nem tette lehetővé az egyféle módszer alkalmazását. 

- kvantitatív tartalomelemzés (MAXQDA, SPSS) 

- összehasonlító dokumentumelemzés 

- kvalitatív vizsgálat mélyinterjúk alapján 

                                                      
4 ICMPD: Annual Report. 2017. 
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A tartalomelemzéshez szükséges elemzési kódokat a pápai megnyilatkozások alapján hoztam 

létre egy kétlépcsős kódolási rendszerben. A kategóriarendszer struktúrájának felépítése során 

kombinált logikai eljárást alkalmaztam, deduktív módon alkottam meg a főkategóriákat és az 

alkategóriákat induktív módszer alapján alakítottam ki. 

Deduktív módszer alapján a tartalom főkategóriarendszerbe való illesztésekor kutatási 

egységként azokat a szövegrészeket választottam ki, amelyek a következő témakörökre 

utalnak: emberkereskedelem, szexuális jellegű kizsákmányolás, emberi jogok.  

Az elemzés különböző ideológiákat vizsgáló fejezétben két szempont alapján hasonlítottam 

össze a XVI. Benedek és Ferenc pápa a “menekültek és migráció évfordulója” kapcsán 

megfogalmazott 2005-től 2018-ig tartó időszak nyilatkozatait, Habermas5 és Schwartz6 

elmélete alapján, melyet Mann- Whitney7próbával egészítettem ki. 

Negyedik hipotéziseimre az elemzés nemzetközi szerződések és pápai nyilatkozatok viszonyát 

vizsgáló részek adnak választ. Az elemzés ezen részét teljes mértékben kvantitatív elemzési 

módszer alapján nem lehetett összehasonlítani, mivel a szerződések és a pápai nyilatkozatok 

tartalmai nem homogének, sem tartalmi szempontból, sem terjedelem szempontjából. Ennek 

értelmében a szerződések migránsok, menekültek jogaira vonatkozó tartalmát kvalitatív 

összehasolító mószerrel kiegészítve vetettem össze a pápai nyilatkozatokban található 

migránsokra, menekültekre vonatkozó jogokkal.  

Utolsó hipotézisemet kvailtatív módszer alapján készített és feldogozott interjúk igazolták. Így 

a kutatás két mélyinterjút tartalmaz, melyet a Katolikus Karitász vezetőjével és egy 

tranzitzónában tevékenykedő, a mentális problémák csökkentésére alkalmazott művészettrepiát 

alkalmazó szakemberével készült, a mélyinterjú tudományosan előírt szabályai alapján. Az így 

kapott eredmények valós képet festve a migráció és a menekült kérdés elméleti és gyakorlati 

különbségeiről, valamint a kizsákmányolt-kiszolgáltatott helyzet következtében kialakuló 

mentális nehézségek leírásával, rendkívül hasznosan egészíti ki a kvantitatív módon kapott 

eredményeket. 

                                                      
5 Jürgen Habermas: A kommunikatív cselekvés elmélete I-II. Budapest: ELTE, 1985. pp.10-63. 

6 Shalom Schwartz: Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries. 

In M. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 25, pp. 1-65). New York: Academic Press. 

1992 
7 Henry Mann- Donald Whitney: On a Test of Whether One of Two Random Variables Is Stochastically Larger 

than the Other. Annals of Mathematical Statistics, 18, 1947. pp. 50-60. 
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5. DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 

A bevezető fejezetben bemutatom a kutatásommal összefüggő tudományos problémát, 

megindokolom a témaválasztásomat, valmint ismertetem a kutatási célokat, hipotéziseket, és 

az alkalmazott kutatási módszereket.  

Az értekezés elméleti alapvetésének keretében meghatározom a kutatási eredmények 

elkészítéséhez felhasznált fogalmakat, ideológiai elméleteket. Ennek értelmében a nemzetközi 

szervezetek és az elsősorban európai uniós gyakorlat alapján bemutatom az emberkereskedelem 

fogalmi meghatározását, a jelenségre jellemző sajátosságokat, az érintett országokat és 

társadalmi csoportokat, melyet releváns hazai és nemzetközi szakirodalom alapján végzek. Ezt 

követően ismertetem a kiskorú menekültek érintő emberkereskedők által alkalmazott 

leggyakoribb kizsákmányolási forma, a szexuális kizsákmányolás jellemzőit, az életreszóló 

mentális és fizikai vonatkozású következményeit, valamint preventív jellegű megoldásra tett 

hazai és nemzetközi kísérleteket. Ezen fejezet tartalmazza a gyermekjogok történetének rövid 

áttekintését, mely a nemzetközi szerződésekben foglaltak megértését alapozza meg. A fejezet 

további részeként összefoglalom a pápák ideológiai nézetének vizsgálata céljából 

felhasználandó Schwartz és Habermas értékrendszerét, valamint ismertetem a nemzetközi 

elméletek alapján meghatározott akkulturációs modelleket, melyek a kutatás központi kérdését, 

az integráció sajátosságait és formáit mutatja be. Az ezt követő alfejezet bemutatja a két pápai 

időszak ideológia összehasonlítását megalapozó liberális társadalmi biztonság alapvető 

jellemzőit és azok történeti kialakulását. Az elméleti alapvetés utolsó alfejezetben a Katolikus 

Szervezetek migrációs irányelvei és tevékenysége keretében a Caritas Internationalis egyik 

kimelkedő projektjét, a Share the Journey nevű programot mutatom be.  

A harmadik fejezetben, nemzetközi kitekintésként összefoglaltam az emberkereskedelem 

jelenlétét és sajátosságait az európai térség egyes országaiban. Kitekintésként bemutatom 

Görögországban, Spanyolországban, Romániaban, és Bulgáriaban zajló intenzív 

emberkereskedelem sajátosságait. Tovább ismertetem és rámutatok az emberkereskedelemre 

vonatkozó regionális szabályzás hiányosságaira. A fejezet utolsó alfejezeteként, az európai 

térség emberkereskedelmét és meneülteket érintő irányelveket összesítő és alkalmazó Európai 

Parlament és Tanács jogszabályait mutatom be és elemzem.  

A negyedik fejezetben bemutatom a kutatási eredményeimet. A fejezet első részeként, a 

kvantitatív tartalomelemzés módszerével végzett eredményeit ismertetem. Ezen fejezetben a 

pápai nyilatkozatok tartalmának vizsgálata alapján, feltárom az emberkereskedelem és 
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migráció összefüggéseit, valamint igazolom az emberkereskedők által leggyakrabban 

alkalmazott kiskorú menekültek körében elkövetett szexuális kizsákmányolás tényét, 

kvantitatív tartalomelemzés módszerével. A fejezeten belül elvégzem a pápai nyilatkozatokban 

található Schwartz és Habermas ideológiáján alapuló elemzést, melynek segítségével 

meghatározom Ferenc pápára és XVI. Benedek pápára jellemző ideológiai álláspontot. Ezt 

követően a kvantitatív módszerrel kiegészített, kvalitatív összehasonlító módszerrel alapján 

kapott eredményeimet összegzem. A pápai nyilatkozatok és nemzetközi szerződések 

összevetése során elsősorban kvalitatív összehasonlitó módszert alkalmaztam, mivel a 

dokumentumok tartalmi szempontból nem homogének, így a kvantitatív módszerrel készített 

vizsgálat egy részét lehetett csak elvégezni. A kutatási eredmény második részeként, további 

kvalitatív vizsgálatként, a hipotézisek kiegészítéseként bemutatom és értékelem a Katolikus 

Karitász vezetőjével és művészetterapeutájával végzett mélyinterjúk tartalmát. 

Az ötödik, utolsó fejezetben összegzem az általam feltárt új tudományos eredményeket, 

javaslatokat. 

 

6. ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉS 

Az első hipotézisemben feltételezetteket illetően, tartalomelemzéssel készített empirikus 

felmérésem adatai feltárták és bizonyították, hogy a pápai dokumentumok elemzése alapján 

egyértelműen állítható, hogy napjainkban az emberkereskedelem és a menekült kérdés 

szorosan összefonódik. Kimutattam, hogy Ferenc pápa nyilatkozataiban gyakoribb utalásokat 

találunk erre a tényre, mely szintén igazolta, hogy napjainkban az emberkereskedők  

intenzívebben kihasználják az évek során globálissá jelenséggé vált migrációt, mint XVI. 

Benedek pápa idején.  

Második hipotézisemet az abszolút gyakoriságot eszközével végzett tartalomelemzés során 

nyert eredmények igazolták, miszerint a pápai nyilatkozatok egyértelműen megfogalmazzák, 

hogy a menekült kiskorúak vannak leginkább kitéve az emberkereskedők, többnyire szexuális 

jellegű kizsákmányolásának. A pápai nyilatkozatok tartalma bizonyította, hogy a legtöbb 

esetben az egyedül utazó kiskorúak és nők legveszélyeztetettebb réteg, továbbá a 

nyilakozatokban találunk utalást az olyan helyzetekre vonatkozóan is, mely során a migráns 

családok egyes tagjai szenvednek el szexuális kizsákmányolást, vagy a családok gyermekeit 

erőszakkal szakítják el a családjuktól, elsősorban szexuális kiszákmányolása céljából.  

Harmadik hipotézisemben megfogalmazottak figyelembe vételével, Habermas 

kommunikatív cselekvéselmélete és Schwartz értékrendszer alapján alapján feltártam, hogy 
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Ferenc pápa a menekültek integrációját támogató, többnyire liberális elvek mentén értelmezi a 

menekültek kérdését, szemben XVI. Benedek pápával, aki az elengedhetetlen humanitárius 

segítséget támogatva ugyan, de egyértelműen konzervatívabb álláspontot fogalmaz meg a 

nemzetállamok szuverén politikai-szociális érdekeit szem előtt tartva.  

Negyedik hipotézisemben megfogalmazott feltételezések, mely szerint Ferenc pápa a 

menekültek befogadását, integrációját illetően szorosan illeszkedik a gyermekek jogaira 

vonatkozó nemzetközi szerződésekben foglaltakhoz, melyek tartalmilag elsősorban a liberális 

elvek mentén, az alapvető emberi jogokat biztosító elveket fogalmazzák meg, csak részben 

igazolódott. Mivel a szerződések és pápai nyilatkozatok nem homogén tartalmúak, így 

kvantitatív elemzés készítésére csak részben volt mód, így a kvalitatív elemzés alapján csak 

következtetéseket vonhattam le.  

Ötödik hipotézisem igazolására a Katolikus Karitász segélyszervezet tagjaival készített 

interjúk kvalitatív elemzése alapján igazoltam, hogy mind az átmenetileg vagy végleges 

családjuktól elszakított, mind a családdal érkező kiskorú menekültek életreszóló traumát 

szenvednek el, mely megnehezíti a beilleszkedés lehetőségét. Az interjúk tartalma alapján 

feltártam humanitárius segélyzervezetek által, tranzitzónákban biztosított foglalkozások az 

elszenvedett traumákat jelentősen csökkenthetik, mely a sikeres beilleszkedés eszközeként, 

akár a szülőkre is motiváló hatást gyakorolhatnak. Az interjúk tartalma alapján meghatároztam 

a segélyszervezetek által, hazánkban biztosított szociális jellegű foglalkozások “előintegrációs” 

szerepének sajátosságát.  

 

7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. A migrációt vizsgáló kutatások közül, elsőként folytattam a témában a pápai nyilatkozatok 

alapján készített kevert módszert alkalmazó empirikus kutatást, melynek eredményeként az 

emberkereskedelem és a migráció összefüggésének tényét bizonyítottam. Ennek során 

feltártam azokat a tényezőket, melyek meghatározzák az emberkereskedelem folyamatának 

sajátosságát, mely a migráció áramlatába simulva, szinte láthatatlan, nehezen azonosítható 

jelenség.   

2. A pápai nyilatkozatokra hivatkozva, abszolút gyakoriság eszközét felhasználva, 

tartalomelemzéssel igazoltam, hogy az emberkereskedők által alkalmazott leggyakoribb eszköz 

a szexuális jellegű kizsákmányolási forma, mely többnyire a kiskorú menekülteket érinti. 

3. Bizonyítottam a sokak által vitatott, migránsokat érintő traumákat illetően, az 

emberkereskedők által okozott traumák tényét és azok felismeréséhez szükséges infromációkat. 
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Továbbá meghatároztam ezen traumák feldolgozási lehetőségeit a katolikus humanitárius 

szervezetek gyakorlati tapasztalata és munkája alapján elvégzett kvalitatív vizsgálatokra 

hivatkozva, melyet kvantitatív elemzéssel egészítettem ki. 

4. Elsőként készítettem kvantitativ elemzést az aktuális és azt megelőző pápai időszakra 

jellemző liberális, illetve konzervatív nézőpont igazolása céljából, Habermas és Schwartz által 

meghatározott ideológai elméletek alapján. A Mann-Whitney próbával kiegészített 

tartalomelezésem részben bizonyította a két pápai időszak közötti ideológiai alapú különbséget, 

mely választ ad a migáció kezelését illető pápai javaslatok jelentős eltérésének okára.  

5. Kvalitatív elemzés segítségével meghatároztam a többnyire liberális nézőpontot képviselő 

nemzetközi szerződések és pápai nyilatkozatok összefüggéseit. Mivel a szerződések és pápai 

nyilatkozatok nem homogén tartalmúak, így a azon feltételezésem, miszerint Ferenc pápa 

liberáisabb ideológiát megfogalmazó hozzáállása alapján egyértelmű azonosságot mutat a 

liberális elveket tartalmazó nemzetközi szerződésekkel, csak részben nyert igazolást. 

6. A pápai nyilatkozatok vizsgálata, valamint a humanitárius segélyszolgálatok által 

megfogalmazott migrációt kezelő és újraértelmező “arany középút” kialakításának 

szükségessége alapján, olyan jellegű megoldásokat fogalmaztam meg, mely mind a migráció 

által érintett társadalmak, mind a menekültek alapvető jogait egyszerre biztosító, összetett 

javaslatokat tartalmaz, mely rávilágít az érintett társadalmak részéről elősegített és 

megvalósított, menekülteket érintő beilleszkedés okára és fontosságára a megfelelő keretek 

között. Továbbá javaslataim alapján, meghatároztam a megfelelően megválasztott integrációs 

forma jelentősségét, elkerülvén a helytelenül választott és alkalmazott marginalizációból vagy 

asszimilácóból eredő konfliktusok kialakulását.  

 

8. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLHATÓSÁGA 

ÉS AJÁNLÁSA 

Az értekezés gyakorlatban való hasznosítását az alábbi területeken javaslom:  

- migráció és menekült kérdést szétválasztó folyamatok definiálását célzó és 

támogató új koncepciók, ágazati stratégiák kidolgozásához, és a szakpolitikai és 

jogszabályi háttér megerősítéséhez  

- a pápai nyilatkozatok alapján igazolt migráció és emberkereskedelem 

összefüggésének ténye, sajátosságai, az emberkereskedők álatl alkamazott eszközök 

felismerési lehetőségeinek összesítése alapján, preventív megoldásokat nyújthat a 

honvédelmi és rendvédelmi szerveknek egyaránt 
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- a kutatásom eredményei alapján, az integrációs modellek sajátosságai és azok 

gyakorlatban való alkalmazására megfogalmazott javaslatok felhasználása mind a 

hivatalos szervek, mind a társadalmi beilleszkedést végző nevelési-oktatási 

intézmények számára 

- a pápai nyilatkozatok alapján elvégzett elemzés eredménye alapján 

megfogalmazott, humánus és egyben az adott társadalmi értéket szem előtt tartó 

javaslatok integrálása a hazai gyakorlatba, valamint adaptálása a helyi adottságokhoz és 

viszonyokhoz 

- a szakirányú felsőoktatási tanulmányokban résztvevő hallgatók képzésének, 

valamint a közoktatásban résztvevők számára készített oktatási programok és képzési 

formák keretein belül való hasznosítás 

- hozzájárulhat Karitász menekült és emberkereskedelem kiskorú áldozatainak 

gyakorlati tevékenységéhez  
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