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Az emberkereskedelem elleni 
kAmpányok hAtásAi1

„Az emberkereskedelem komoly bűncselekmény és súlyosan sérti az emberi Jogokat. 
minden évben több ezer nő, gyermek és férfi esik áldozatul az emberkereskedőknek a sa-
ját országukban vagy akár külföldön. A világ országainak többsége érintett a problémában, 
mint származási-, tranzit-, vagy célország” (UnodC). 

Jelenkori társadalmunkra kiemelten nagy hatással van a média és ez nincs másképpen az 
emberkereskedelem problémakörében sem. egyre több film, sorozat, könyv dolgoz fel em-
berkereskedelemmel kapcsolatos történeteket, amelyeknek elsősorban a szórakoztatás a cél-
juk, így nehezen várható el részükről a hiteles tájékoztatás. ezért kiemelten fontosak az em-
berkereskedelem elleni kampányok, amelyek a médiát felhasználva kísérlik meg a társada-
lom érzékenyítését és tájékoztatását a témával kapcsolatban. mégis egyre több tanulmány 
hívja fel a figyelmet azokra a kampányokra, amelyek a társadalmi érzékenyítés iránt végzett 
igyekezetükben hajlamosak az áldozatok csak egy jól körül határolható csoportjára fókuszál-
ni, és eközben kizárnak olyan áldozati csoportokat, akik valamilyen szempontból nem ille-
nek a kiválasztott narratívába. 

Jelen tanulmány célja, hogy az emberkereskedelem vonatkozó fogalmi és elméleti meg-
határozásán túl, bemutassa az emberkereskedelem elleni kampányokat feldolgozó hatásvizs-
gálatok és elemzések főbb megállapításait, valamint ezeket az ismereteket felhasználva ele-
mezze a hazai emberkereskedelem elleni kampányok hatásait. Az emberkereskedelem el-
leni kampányok hatásvizsgálatán belül, kiemelten kívánok foglalkozni a negatív hatások-
kal, amelyben kitérek nils Christie „ideális áldozat” tipológiájára. Jelen tanulmány a ma-
gyar emberkereskedelem elleni kampányok elemzésén túl, röviden kitér az emberkereskede-
lem, ‒ mint jelenség és probléma ‒ hazai helyzetére, valamint a magyar áldozatok és elkö-
vetők sajátosságaira.

1 Az előadás elhangzott a magyar kriminológiai társaság Kriminológia és büntető-igazságszolgáltatás a XXI. 
Században c. konferenciájának phd szekciójában, 2019. november 15.-én
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Az emberkereskedelem fogalma

Az ensz (magyarországon a 2006. évi Ci. törvénnyel kihirdetett) palermói egyezménye 
határozza meg először az emberkereskedelem modern fogalmát, ezen felül pedig lefekteti az 
emberkereskedelem elleni küzdelem anyagi és eljárásjogi intézményrendszerének alapjait is 
a következők szerint. „Az emberkereskedelem: személyek toborzását, szállítását, eladását, elrejté-
sét vagy átvételét jelenti fenyegetés, erőszak vagy a kényszer más formáinak alkalmazásával, rab-
lás, csalás, megtévesztés, hatalommal vagy a védekezésre képtelen állapottal való visszaélés vagy 
anyagi ellenszolgáltatás vagy előnyök adásával vagy elfogadásával annak érdekében, hogy kizsák-
mányolás céljából elnyerjék egy olyan személy beleegyezését, aki más személy felett hatalommal 
rendelkezik. A kihasználásnak magában kell foglalnia legalább a mások prostituálásának ki-
használását, vagy a szexuális kizsákmányolás más formáit, kényszermunkát vagy szolgáltatáso-
kat, rabszolgatartást vagy a rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatot, mások leigázását vagy em-
beri test szerveinek tiltott felhasználását” (Czine 2011, 39-40).

egy másik, meghatározó emberkereskedelemről szóló fogalom a 2002. szeptember 20-án 
elfogadott brüsszeli nyilatkozatban olvasható eszerint: „Az emberkereskedelem olyan elfogadha-
tatlan és nyugtalanító jelenség, amely magába foglalja a szolgasággal határos körülmények között ki-
kényszeríttet szexuális kizsákmányolást, a munkaerő kizsákmányolását, a bérkoldulást, a fiatalkori 
bűnözést, valamint a háztartási rabszolgamunkát. Ezek a cselekmények súlyosan sértik az áldozatok-
nak a nemzetközi jog által, továbbá az Alapvető Jogok Európai Kartájában előírt emberi jogait. A 
konferencia megállapítása szerint az emberkereskedelem olyan bűnös tevékenység, amelybe mind na-
gyobb mértékben behatol a határon átnyúló szervezett bűnözés, amiből nagy mennyiségű tiltott jöve-
delme származik, amit a pénzmosás nyomán gyakran törvényes piaci viszonyok között forgatnak visz-
sza a büntetőeljárás és az elkobzás meglehetősen csekély kockázata mellett.” (Czine 2011, 15). 

európa szempontjából fontos nemzetközi egyezmény a 2008. február 1-jén életbe lépett 
Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről, amelynek célja az áldoza-
tok védelme és az elkövetők üldözése. Jelen egyezmény „az emberkereskedelem összes formájá-
ra (legyen az nemzeti vagy nemzeteken átívelő, szervezett bűnözéshez kapcsolódó vagy attól füg-
getlen) és áldozatára (férfiak, nők és gyermekek), valamint a kizsákmányolás minden formájára 
kiterjed. Az Egyezmény a civil társadalommal fennálló partnerség és a nemzetközi együttműkö-
dés előmozdítását is célozza” (rm.coe.int). A palermói egyezményhez képest az et egyezmény 
fő hozzáadott értéke az, hogy középpontba állítja az áldozatok védelmét. Az egyezmény az 
emberkereskedelmet emberi jogi sértésként, valamint az emberi méltóság és tisztesség elle-
ni támadásként határozza meg. tehát az egyezmény értelmében a ratifikáló nemzeti ható-
ságok felelőssé tehetők, ha nem lépnek fel kellőképpen az emberkereskedelem megelőzésé-
nek és üldözésének érdekében. ezért az et létrehozta Az Emberkereskedelem Elleni Fellépés 
Szakértői Csoportját (GretA), melynek feladata a ratifikáló országok emberkereskedelem 
elleni fellépésének monitorozása (rm.coe.int). 
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Az emberkereskedelem és az embercsempészet fogalmi elkülönítése

A mai napig problémát jelent az emberkereskedelem és embercsempészet fogalmi elhatárolá-
sa. ennek legfőbb oka, hogy az emberkereskedelem büntetőjogi fogalma sok országban tartal-
mazta vagy akár a mai napig tartalmazza a sértettek határokon átívelő szállítását. emellett az 
is szerepet játszik benne, hogy sok szervezett bűnözői csoport tevékenységében mindkét bűn-
cselekmény együttesen van jelen. nemzetközi szinten a Transznacionális Szervezett Bűnözésről 
szóló ENSZ Egyezmény létrejötte az első komoly választóvonal ebben a kérdésben (Fehér 2008, 
151). Az embercsempészet elsősorban a migrációs törvények megsértése, amely az elkövető és 
az illegális migráns közötti megállapodáson alapszik. A kliens a húzó és visszatartó faktorok 
alapján racionális döntést hoz, hogy megéri-e neki az illegális migráció. ha igen, akkor igény-
be veszi a csempészek szolgáltatását. A kliens és a csempész sokszor ugyanazzal az etnikai hát-
térrel rendelkezik (kleemans 2014, 32-35). Az embercsempészet mindig határokon keresz-
tül, profitszerzési célzattal történik, ami ugyan lehet életveszélyes a kliens számára, ha a csem-
pészési mód veszélyes, azonban ez semmiképpen sem általános (Fehér 2008, 151). A médiá-
ban sokszor a klienseket áldozatokként, a csempészeket pedig kegyetlen elkövetőkként tünte-
tik fel, azonban a témával foglalkozó kutatók szerint ez nem teljesen helytálló, ugyanis ez a fel-
vetés csak abban az esetben igaz, ha a csempészek erőszakot is alkalmaznak. általánosságban 
azonban az elkövetők egy szolgáltatást nyújtanak a klienseik számára, amelyet a lehető legke-
vesebb kockázattal kívánnak megvalósítani. Az embercsempészek fő célja az, hogy a kliensek 
elégedettek legyenek a szolgáltatással, ugyanis csak ebben az esetben van lehetőségük új klien-
túra kialakítására (kleemans ‒ smit 2014, 381-4). 

ezzel ellentétben az emberkereskedelemben nem szükséges a határátlépés, illetve, ha tör-
ténik is, az nem feltétlenül illegális, hiszen az áldozatok rendelkeznek a szükséges dokumen-
tumokkal. Fontos elem az áldozat kizsákmányolása, hiszen az emberkereskedelem elkövetői 
a profitot úgy szerzik meg, hogy megfélemlítéssel, fenyegetéssel elveszik az áldozat kerese-
tének jelentős részét. Az áldozatokat majdnem minden esetben tévedésben tartják, még ak-
kor is, ha tudták, hogy például szexuális munkára vállalkoznak, hiszen ez esetben is kizsák-
mányolják őket (kleemans 2014, 36). míg az embercsempészet ‒ ahogy korábban már em-
lítésre került, ‒ főként migrációs törvényeket sért, az emberkereskedelem súlyos emberi jogi 
sérelmeket von maga után. ezen bűncselekmény a nemzetközi szervezett bűnözés kiemel-
kedően magas jövedelmet hozó üzletága, hiszen alacsony a kockázat és ha le is lepleződik, a 
profit rejtve marad (Fehér 2008, 151). röviden összefoglalva tehát, az embercsempészet há-
rom fő jellemzőben tér el az emberkereskedelemtől az alábbiak szerint:

1) Beleegyezés: a határokon átcsempészett kliensek minden esetben beleegyeztek a csem-
pészésbe, míg az emberkereskedelem áldozatai vagy egyáltalán nem, vagy csak az elkö-
vetők megtévesztő cselekménye miatt egyeztek bele;
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2) Kizsákmányolás: míg az embercsempészet befejeződik a határ átlépésével, az emberke-
reskedelem lényegi eleme az áldozat folyamatos, tartós kizsákmányolása; 

3) Határokon átnyúló elem: az embercsempészet célja a határ átlépése, azonban emberkeres-
kedelem megvalósulhat egy országon belül is, a határok átlépése nélkül (Fehér 2008, 151). 

Az emberkereskedelem háttere és folyamata

A származási országokat alapul véve azt állapíthatjuk meg, hogy az emberkereskedelem álta-
lában olyan országokban virágzik, ahol instabil a gazdasági és politikai helyzet. ezen orszá-
gokon belül is a probléma leginkább a hátrányos helyzetben lévő társadalmi és etnikai cso-
portokat érinti. sok kutatás bizonyítja, hogy van összefüggés egy ország korrupciós hely-
zete és a határain belül folyó, valamint az országból kiinduló emberkereskedelem között: a 
legtöbb származási ország magas pontot ér el a Transparency International korrupciós inde-
xén (kleemans ‒ smit 2014, 385). más kutatások pedig azt bizonyították, hogy az 1994 
és 2003 között vizsgált emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyek 71%-ánál kimutatható 
volt valamilyen fajta kapcsolat korrupcióval. A másik meghatározó ok az áldozatok szemé-
lyes helyzete. Az áldozatokat vizsgálva kiderül, hogy a legtöbb esetben maguk is hátrányos 
helyzetű erőszaktól sem mentes családból származnak. előfordulhat, hogy éppen családjuk 
kényszeríti őket ebbe a kiszolgáltatott helyzetbe (kleemans ‒ smit 2014, 385).

Az emberkereskedelem teljes folyamata három fő részre osztható: az áldozatok „tobor-
zása”, szállítás, valamint maga a kizsákmányolás. A toborzás alapja a későbbi áldozatok mig-
rációs hajlama egy olyan országban, ahol egy jól fizető állást tudnak betölteni. A legtöbb 
emberkereskedő ekképp a szegénységből fakadó frusztrációt használja ki (surtees 2008, 50-
52). sokszor legálisnak látszó szerződéseket is aláíratnak velük, hogy megelőzzék a gya-
nakvást. Fontos megjegyezni, hogy az áldozatok nagytöbbségét nem elrabolják, hanem ál-
talában személyes kapcsolataik révén kerülnek az emberkereskedők csapdájába. Az esetek 
25%-ban a toborzók a későbbi áldozatok barátai, rokonai vagy éppen élettársai. A másik 
toborzási technika a „lover-boy” metódus, melyet tipikusan a szexuális célú emberkereske-
delemben használnak: az úgy nevezett lover boy-ok érzelmileg közel kerülnek a későbbi ál-
dozatokhoz és romantikus kapcsolatot, házasságot ígérve ráveszik őket, hogy hagyják el az 
országukat azzal a céllal, hogy eladják őket prostituáltnak (kleemans ‒ smit 2014, 385-6; 
surtees 2008, 50-52). A szállítás, maga a folyamat legegyszerűbb része az emberkereskedők 
számára, hiszen az áldozatok többsége legális úton (munkavállalási dokumentum, házasság, 
családegyesítés), saját dokumentumaikat (útlevél, vízum) használva kerülnek a célországba. 
pontosan amiatt, hogy az áldozatok legálisan lépnek be az adott országba, a hatóságoknak 
nagyon nehéz felfedezni a transznacionális emberkereskedelem cselekményét a határon, és 
később is megnehezíti a bizonyítást (kleemans ‒ smit 2014, 386).
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Az emberkereskedők többféle eszközzel rendelkeznek az áldozatok kontroll alatt tartá-
sára. Az első a diszlokáció, mely az áldozatok folyamatos mozgásban tartását, akár többszöri 
eladását jelenti és célja, hogy az áldozatok nehezebben tudjanak segítséget kérni. ezt a mód-
szert általában a prostitúciós emberkereskedelemben alkalmazzák. A kontroll megtartására 
továbbá hatásos eszköznek bizonyul a folytonos felügyelet, a fenyegetés vagy akár a nyílt erőszak 
alkalmazása, amely kiegészülhet azzal, hogy az elkövetők az áldozatokat folyamatosan kábí-
tószer hatása alatt tartják. Az elmúlt időszakban egy új kontrollforma jelent meg, amelyben 
az áldozatok hűségért cserébe (hogy ne lépjenek kapcsolatba a hatóságokkal) részesülnek a 
bevétel egy csekély részéből. Az emberkereskedők ezen felül, perverz, szoros személyes kap-
csolat fenntartására is törekszenek a kontroll és a kizsákmányoló állapot fenntartása érdeké-
ben. Az utóbb említett eszköz, vagyis a szoros személyes kapcsolat az elkövető és az áldozat 
között adhat választ arra a kérdésre, hogy sok áldozat mért nem fordul segítségért vagy mi-
ért válik ismételten áldozattá (kleemans ‒ smit 2014, 386-7).

Az emberkereskedelem elleni kampányok hatásai

Jelenkori társadalmunkban a médiának kiemelt szerepe van az egyes társadalmi problémák-
ról kialakuló közvélekedés formálásában, ez alól nem kivétel az emberkereskedelemről alko-
tott társadalmi megítélés sem. A témát feldolgozó blockbuster-filmek, bestseller kötetek vi-
rágzása közepette fontos, hogy a társadalom valódi érzékenyítését megcélzó, illetve a prob-
léma komplexitását is érzékeltető figyelemfelhívó kampányok is megjelenjenek a köztudat-
ban. egyszerűsége ellenére, a figyelemfelhívó kampányok szándéka az, hogy hozzájárulja-
nak az emberkereskedelem jelenségének széleskörű megértéséhez, felhívja a figyelmet a sú-
lyos jogtalanságra, valamint elősegítse az emberek támogatását a határokon való átkeléskor 
jelentős kockázatokkal szembesülő egyének emberi jogainak tiszteletben tartására. Az egyes 
emberkereskedelem elleni kampányok áttekintésével további univerzális és speciális célok 
is megfogalmazhatóak, mint az általános prevenció, a potenciális áldozatok tájékoztatása, 
valamint a társadalmi segítségnyújtásra vagy segélykérésre való felhívások (o’brien 2013, 
315-8). Fontos megjegyezni, hogy a különböző civil- és segélyszervezetek kampányain túl 
(amelyek akár nemzetközi, több országot is felölelő kampányok lehetnek), a legtöbb ország 
már rendelkezik úgynevezett kormányzati kampánnyal, amelyek célja lehet a társadalmi fi-
gyelemfelhíváson túl a hatóságok eredményességének javítása az emberkereskedelemben. 
erre jó példa az eljáró szervek munkatársainak érzékenyítése vagy az eredményes felderí-
tés elősegítése (bm: emberkereskedelem elleni nemzeti stratégia 2013, 4). Az eredményes 
emberkereskedelem elleni kampányoknak vitathatatlanul pozitív hatásai vannak, azonban 
‒ gondolok itt az érzékenyített társadalomra, az áldozatok segítésére vagy az áldozattá válás 
megelőzésére, ‒ a társadalmi érzékenyítés iránt végzett igyekezetükben hajlamosak az áldo-
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zatok egyes jól körül határolható csoportjára fókuszálni, és ezzel kizárni más áldozati cso-
portokat, akik valamilyen szempontból nem illenek a kiválasztott narratívába. tehát, hiába 
tesznek meg mindent az áldozatok ügyének pártfogolásáért, vagy, hogy kiemeljék ezen em-
beri jogi sérelmeket kialakító szociális és politikai egyenlőtlenségeket, mégis állandósult ki-
rekesztő gyakorlatot követnek, a tipikus, vagy úgy nevezett „ideális áldozat” képének fenn-
tartásával (o’brien 2013, 315-7).

Az előbbiekből következik, hogy még a sikeres emberkereskedelem elleni kampányok 
is negatív hatással lehetnek a probléma elleni küzdelemre, amelyre az egyik legszemlélete-
sebb példa nils Christie (1986) „ideális áldozat” tipológiáján alapszik. ennek az a lényege, 
hogy a figyelemfelhívó kampányok az emberkereskedelem áldozatainak egy olyan „szemlé-
letes” megfogalmazását preferálják, amelyet a média és a civilszervezetek bizonyos tapaszta-
latai formálnak, tehát kiválasztott képek és bizonyos történetek alapján mutatják be az „ál-
talános” áldozatot. ezek a tipikus áldozatok, más szóval poszter áldozatok, amelyekkel a tár-
sadalom érzékenyítése, mint fő cél, legkönnyebben érvényesülni tud (o’brien 2013, 316).

Az emberkereskedelemre vonatkozóan a tipikus áldozat tipológiája a következőképpen 
alakul:

1) Az emberkereskedelem tipikus áldozatának kizsákmányolása szexuális célból történik: A 
legtöbb emberkereskedelem elleni kampány előnyben részesíti a szexuális célú ember-
kereskedelem ábrázolását, még abban az esetben is, ha egyébként az emberkereskede-
lem több szegmense elleni küzdelmet tűzte ki célul. továbbá, ha megfigyeljük a te-
matikus kampányokat, akkor is az látható, hogy a legtöbb a szexuális célú emberke-
reskedelem elleni küzdelemre fókuszál. A szexuális célú emberkereskedelem áldozata-
inak kampányok béli ábrázolásai arra engedhet következtetni, hogy az emberkereske-
delem kifejezett a szexiparhoz kapcsolódik és úgy értelmezhető, hogy az emberkeres-
kedelem áldozatait tipikusan prostitúcióra kényszerítik (o’brien, 2013, 318-9). ez 
azért is nagyon aggályos, mert az international labour organization (ilo) 2016-os 
adatai alapján „24.9 ember él folytonos kényszermunka helyzetben, amiből 16 mil-
lió ember a privát szektorban lévő (csicskáztatás, építkezés, mezőgazdaság), míg eh-
hez képest sokkal kevesebb 4.8 millió ember szexuális kizsákmányolás áldozata” (ilo, 
2017). erre lépésként egyre több nemzetközi szervezet, intézmény használja a modern 
rabszolgaság kifejezést a probléma megnevezésére, melynek célja a munkájukban ki-
zsákmányolt áldozatok integrálása az emberkereskedelem elleni diskurzusba (broad 
‒ turnbull 2019, 120). 

2) Az áldozatok általában fiatal nők vagy kislányok: A kampányokban használt képek az 
áldozatok koráról, neméről vagy származásáról nagyban hozzájárulnak az emberkeres-
kedelemre vagy a tipikus áldozatra vonatkozó egyfajta felfogás kialakításához. Christie 
szerint az ideális áldozatot általában gyengének és a támadásokkal szemben védtelen-
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nek tartják. Az emberkereskedelem elleni kampányok gyakran építenek erre a felvetés-
re, hiszen sokszor választják fiatal hölgyek arcát, kihasználva, hogy őket a társadalom 
nemükből és korukból kifolyólag gyengébbnek tartja. ezzel azonban az emberkeres-
kedelem felnőtt férfi áldozatai láthatatlanná válnak, erősítve azt a vélekedést, hogy egy 
erős férfi nem válhat áldozattá csak egy gyenge, sebezhető nő. A valóságban azonban 
az áldozatok fizikai állapota teljesen irreleváns, sőt a kampányok alapvetően ássák alá 
saját céljaikat abban az értelemben, hogy megértessék a jelenséget a társadalom egészé-
vel. A férfiak feltételezett fizikai ereje nem menti meg őket attól, hogy emberkereske-
delem áldozataivá váljanak. ma már sok nemzetközi kampány próbál gender semleges 
kampányt folytatni (o’brien 2013, 320-2).

3) Az áldozatoknak kötelezően sérülékenyeknek és megkérdőjelezhetetlenül ártatlannak kell 
lenniük: A figyelemfelhívó kampányok számára az „ideális emberkereskedelem áldo-
zat” képének kialakításában előtérbe helyezik azokat a történeteket, ahol a nők egy 
jobb élet reményében tisztességes munkát akartak vállalni (fodrász, felszolgáló), azok-
kal szemben, akik tudták, hogy a szexiparban fognak dolgozni (figyelembe véve, hogy 
végül mind a két csoport áldozattá és kizsákmányolttá válik). ennek következménye-
ként a prostitúció hordozta társadalmi stigma megfertőzi az összes olyan áldozatot, 
akik útjuk elején tudatosan vándoroltak ki prostitúciós munkára ‒ még az olyan kö-
zösségekben is így történik, ahol a prostitúció legális. már annak a szándéka is, hogy 
egy olyan iparban dolgoznának, amelyet a társadalom kellemetlennek és veszélyesnek 
tart, ráerősít a társadalom „igazságos világba vetett hitére” és valahogy kisebbíti a nők 
által elszenvedett kizsákmányolás tényét, ezáltal kevésbé tartják őket érdemesnek az 
emberkereskedelem áldozati státuszára (o’brien 2013, 322-4).

egy másik jellemző negatív hatás, az ideális áldozat tipológiájától függetlenül jelenik 
meg, és a kampányok határokon átívelő „migrációra” fektetett kiemelt hangsúlyán alap-
szik. Ugyanis, sok kampány az alapvető célokon túl megkísérli felhívni a figyelmet azokra 
a rizikófaktorokra, amiket egy esetleges migráció magában hordozhat annak ellenére, hogy 
az emberkereskedelem definíció szerint nem feltétlenül jár határátlépéssel. továbbá, a ha-
tóságok sem ugyanúgy fordulnak az emberkereskedelem áldozatai felé, ha azok illegálisan, 
a migrációs törvényeket megsértve tartózkodnak egy adott országban, hiszen sokszor még 
őket büntetik ezen törvények megsértése miatt (mcdonald 2014, 129).

emberkereskedelem helyzete magyarországon

Az elmúlt évek tapasztalatai, valamint a nemzetközi együttműködések visszajelzései alapján 
elmondható, hogy magyarország emberkereskedelem szempontjából egyaránt kiinduló- és 
tranzit ország az európai Unión belül (CsnsC, 2017). ezzel kapcsolatban fontos megje-
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gyeznünk, hogy az elmúlt években magyarország kiindulóország-jellege egyre jobban erősö-
dik.2 hazánkban nem csak a transznacionális, de a határokon belüli (k-ny irányban) em-
berkereskedelem is jelentős. Az international organization formigration (iom) budapes-
ti irodájának adatai szerint 2017-ben a hivatalos szervek 44 áldozatot azonosítottak, míg ci-
vilszervezetek 2017-ben 143 áldozatról (77 nő, 26 férfi, 40 kiskorú) számoltak be. Az em-
berkereskedőknek leginkább kiszolgáltatott csoportok a mélyszegénységben élők, a romák, 
a kisérő nélküli menekült gyermekek, valamint a hajléktalanok (iom, 2017). Az európai 
bizottság 2014-2016 között időintervallumra vonatkozó felmérése alapján az azonosított 
magyar állampolgársággal rendelkező áldozatok többsége szexuális kizsákmányolás áldoza-
tává vált, valamint az összes regisztrált áldozat 89%-a nő volt (eC: mhA, 2018). ezen felül 
hazánkban jellemző, hogy a roma nők felülreprezentáltak a prostitúciós emberkereskede-
lemben. sok áldozat gyermekotthonokból vagy javítóintézetekből kerül ki, ezek jelentős ré-
sze még kiskorúként kerül az emberkereskedők hálójába. transznacionális emberkereske-
delemben a magyar áldozatokat elsősorban hollandiában, svájcban és nagy-britaniában 
kényszerítik munkára (iom, 2017). Az emberkereskedelemben aktív magyar elkövetőkről 
elmondható, hogy alacsony iskolázottságúak, valamint büntetett előélettel rendelkeznek, 
továbbá jellemző még, hogy a megélhetésük teljes egészét az emberkereskedelemből bizto-
sítják. A tevékenységük során erőszakot, illetve fenyegetést alkalmaznak, de emellett érzelmi 
kötődést is igyekeznek kialakítani az áldozataikkal (CsnsC, 2017). 

emberkereskedelem elleni kampányok és hatásaik magyarországon

A magyar emberkereskedelem elleni kampányok hatásainak vizsgálatához, két nagyobb, or-
szágos lefedettségre törekvő kampányt vettem alapul. Az első, a Névtelen Utak civilszervezet 
és a Golgota Keresztény Gyülekezet által szervezett „mennyit érsz?” elnevezésű kampány, mely 
2016-ban indult és a hivatalos oldal aktivitását tekintve 2018-ban zárult le, két nagyobb ren-
dezvénnyel. A második kampány az IOM „#nehAGyd” kampánya, mely 2018-ban in-
dult és a mai napig is aktív. A két kampányt vizsgálva azt lehet megállapítani, hogy míg a 
„mennyit érsz?” kampány kifejezetten a szexuális célú emberkereskedelemre és a nőkre fóku-
szál, a #nehAGyd! kampány két részből áll. Az egyik a szexuális célú emberkereskedelemre, 
azon belül is a „lover-boy” metódusra hívja fel a figyelmet, a másik rész azonban olyan fiatal 
férfiakra, akik külföldön kívánnak munkát vállalni és a migrációs hajlamukból kifolyólag vál-
hatnak emberkereskedelem áldozatává. mindkét kampány számos rendezvényt szervezett az 

2 Az Unión belül az emberkereskedelem áldozatainak közel 20%-a magyar állampolgárságú, ami egy-
ben azt jelenti, hogy hazánk benne van az első 5 kiindulóország között (eUrostAt, 2014; eC: mhA, 
2018).



Az emberkereskedelem elleni kAmpányok hAtásAi 219

internetes jelenléten felül vidéki településen és számos iskolában (workshopok, kiállítások, be-
szélgetések). ezen felül a „mennyit érsz?” kampány kiegészült egy előadássorozattal „kiállok 
érted” címmel, melyet elsősorban olyan gyermekotthonokban vagy nevelőintézetekben adtak 
elő, ahol az emberkereskedelem által veszélyeztetett gyermekek és fiatalkorúak élnek (iom, 
2018; névtelen Utak, 2016).Az emberkereskedelem elleni kampányok magyarországi hatása-
it vizsgálva, fontos megállapítás, hogy a magyar állampolgársággal rendelkező áldozatok nö-
vekedésének ellenére, a társadalom nem tartja a jelenséget igazán nagy problémának, mivel ez 
kevésbé jelent veszélyt az átlagos emberek személyes biztonságérzetére (iom, 2017). továbbá 
az említett kampányok, erőfeszítéseik ellenére alacsony impakt faktorral rendelkeznek, ezért 
nagyon kevés emberhez jutnak el. még nagyobb probléma, hogy sok áldozat nem ismeri fel, 
vagy csak sokkal később, hogy kizsákmányoló szituációba került. megfigyelhető, hogy a ma-
gyarországi kampányok nagy része a szexuális célú kizsákmányolásra fókuszál (nőket ábrázol-
va a kampány anyagokon), ezért is kifejezetten pozitív az iom jelenleg is futó kampánya, 
amely a szexuális kizsákmányoláson felül a kényszermunkát is feldolgozza, ugyanis egyre több 
magyar akar külföldön munkát vállalni például a mezőgazdaságban, építőiparban vagy gyá-
rakban (iom, 2017). A téma iránti érzékenyítés szempontjából jelenleg is megoldatlan prob-
léma, hogy sok nő kiugrási lehetőségként tekint a külföldi prostitúciós munkára. mindezt an-
nak tudatában teszi, hogy a szexiparban fog dolgozni, amit a már korábban említett ideális 
áldozat narratíva okoz, vagyis, ha kizsákmányolják mind a hatóság, mind pedig a társadalom 
diszkriminálni fogja az áldozati státuszból. 

Az elmúlt években a magyar kormányzat jelentős lépéseket tett az emberkereskedelem 
megelőzésének és visszaszorításának érdekében. ezek az intézkedések magukba foglaltak egy 
rendőrségi érzékenyítő kérdőívet, melynek célja az áldozatok azonosítása volt, az ügyészek és 
bírák speciális képzését, nemzetközi bűnüldözési együttműködéseket, valamint figyelemfelhí-
vó kampányok finanszírozását (354/2012 korm. rendelet; bm: emberkereskedelem elleni 
nemzeti stratégia 2013, 9). habár ezekből több megvalósult, az emberkereskedelem elleni el-
járások koordinálatlanok maradtak, pontosabban továbbra sem sikerül az áldozatok azonosí-
tása (iom, 2017), valamint sok esetet továbbra sem a btk. emberkereskedelem tényállása alá 
sorolnak. Az utóbbi különösen szembetűnő az enyÜbs statisztikában, ugyanis 2013-2018 
között minösszesen 34 bűncselekmény esett az emberkereskedelem tényállás alá, míg a civil-
szervezetek csak 2017-ben 143 áldozatról számoltak be (enyÜbs, 2017; iom, 2017). 

Összegzés

A magyar kriminológiai társaság ülésén elhangzott előadásom és az arról készült írott válto-
zat elsődleges célja az volt, hogy ismertessem az emberkereskedelem elleni kampányok hatá-
sait, ezen belül is kiemelve a lehetséges negatív hatásokat ‒ kitérve a „tipikus áldozat” tipoló-
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giára, valamint röviden a „kötelező” migrációs elemekre. Az emberkereskedelem elleni kam-
pányok hatásainak vizsgálatán túl, a problémakör részletes bemutatása érdekében tanulmá-
nyomban ismertettem az emberkereskedelem fontosabb fogalmi meghatározásait, valamint 
kitértem a kampányok szempontjából is érdekes elméletekre. Végezetül, mivel a doktori kuta-
tásomnak is fontos eleme a transznacionális szervezett bűnözés, és azon belül az emberkeres-
kedelem hazai vonatkozásai, az emberkereskedelem, így az ellene folytatott kampányok ma-
gyarországi helyzetének taglalását sem hagyhattam ki. Annak ellenére, hogy írásomban az em-
berkereskedelem elleni kampányok negatív hatásaira fektettem hangsúlyt, úgy vélem, hogy a 
kampányoknak ‒ hibáikat leszámítva ‒ vitathatatlan szerepük van a társadalmi érzékenyítés-
ben, főleg, hogy egyre több kampány törekszik a gendersemleges és csupán szexuális kizsák-
mányolást tartalmazó narratíva feldolgozására. Az emberkereskedelem elleni kampányok fő 
problémáját ezért én nem is a sikerorientált narratívában látom (olyan történetek feldolgozá-
sa, melyek biztosan kiváltják a társadalom szimpátiáját), hanem abban, hogy sok olyan ország-
ban, ahol kiemelten nagy probléma az emberkereskedelem, így mint magyarországon is, na-
gyon kevés emberhez jut el a kampányok üzenete. Véleményem szerint a jövőben kiemelt ez a 
cél, mert enélkül a kampányok hatásvizsgálata is okafogyottá válik. 
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