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A Szentszék javaslatai az emberkereskedelem áldozatainak  
kezelését illetően 

Recommendations of the Holy See Concerning the Handling of 
Victims of Human Trafficking 

Absztrakt 

Az elmúlt években zajló migrációs jelenség globális sajátossága következtében 

az emberkereskedők által kizsákmányolt áldozatok száma jelentősen megnőtt. 

Számos nemzetközi és civil szervezet mellett a Szentszék is határozott javaslato-

kat fogalmazott meg a lehetséges megoldásokat és okokat illetően. A tanulmány 

elsősorban a Ferenc pápa által elsőrendű problémaként megfogalmazott szexuá-

lis kizsákmányolást elemzi a kibocsájtó országok példáján keresztül, kitérvén a 

szexuális abúzus hazai szabályzására. 

Kulcsszavak: szexuális kizsákmányolás, Szentszék, migráció, korrupció 

Abstract 

Due to the global feature of the phenomenon of migration in recent years, the 

number of exploited victims of traffickers has significantly increased. For this 

reason, several international institutes and NGOs and even the Holy See put 

forward definite proposals concerning the possible causes and solutions. The 

study mainly analysis sexual exploitation as a prime problem determined by Pope 

Francis illustrated by the example of the countries of origin, referring the 

hungarian legal regulation. 
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BEVEZETÉS- PÁL APOSTOL LEVELE A RABSZOLGASÁGRÓL 

Ferenc pápa, az emberkereskedelmet érintő javaslatok és megállapításokban úgy fogal-

maz, hogy természetszerűleg emberi lények vagyunk, mely jellemző szerint az igazság és 

szeretet eszközével szeretnénk beteljesíteni életünk értelmét. Ennek megfelelően alapvető 

emberi igénye és joga mindenkinek, hogy a személyes méltóság és szabadság autonómiá-

ját elismerjék és tiszteletben tartsák. Sajnálatos módon az emberek kizsákmányolásának 

növekvő mérete határozottan tönkreteszi társadalmunkat, és megakadályozza a méltóság 

és személyes szabadság nevében indított harcunkat. Ez a gyalázatos jelenség ‒ mely 

számos változatos format ölt ‒, semmibe veszi az alapvető emberi jogokat és méltóságot.
2
 

A témát illetően Ferenc pápa Pál apostol Filemonnak írt leveléből idéz, aki számos ma-

gánlevelet írt, melyek nagy része elveszett. A Filemonnak írt levél az egyetlen, amely ránk 

maradt. A levélben Pál apostol megkéri a társát, Filemont, hogy üdvözölje Onesimust, volt 

rabszolgáját, aki kereszténnyé válva megérdemli, hogy testvérként tekintsen rá. Ennek 

értelmében Pál visszaküldi az általa megtérített Filemonhoz annak szökött rabszolgáját, 

Onezimuszt, akit időközben szintén megtérített, és arra kéri, hogy fogadja házába, de már 

nem mint szolgát, hanem mint testvért. Az apostol eképpen fogalmaz: „Fiamért, 

Onezimuszért könyörgök, kinek bilincseimben adtam életet. Egykor haszontalan volt szá-

modra, most azonban számodra is, számomra is hasznos. Visszaküldöm őt, mint saját 

szívemet. Szívesen magamnál tartottam volna, hogy helyetted szolgáljon nekem az evan-

géliumért viselt bilincseimben. Jóváhagyásod nélkül azonban semmit sem akartam tenni, 

hogy jótéteményed ne kényszerből, hanem önként történjék. Hiszen talán éppen ezért 

távozott el tőled egy időre, hogy visszakapjad mindörökre. Már nem mint rabszolgát, ha-

nem mint valami jobbat: mint szeretett testvért. Ő nekem nagyon is az, de mennyivel in-

kább neked: test szerint is, és az Úrban is.”
3
 

Ferenc pápa emberkereskedelemről szóló üzenetében határozottan állítja, hogy az 

emberkereskedők kizsákmányolása nagy mértékben érinti a migránsokat, akik a tragikus út 

során szexuális és más fizikális abúzust átélt, éhséget, nélkülözést megtapasztalt és sza-

badságuktól megfosztott, kiszolgáltatott helyzetbe kényszerülnek. Emellett hangsúlyozza, 

hogy kiskorúak ezrei válnak szex-rabszolgává, illetve kényszerítik őket kényszerházasság-

ba. Az áldozattá vált migránsok nagy része soha nem kerül elő, egész életüket rabszolga-

ként, emberi méltóságukban megalázva, megcsonkítva élik le.
4
 

Ferenc pápa az emberkereskedelem egyik okát a virágzó korrupcióban látja, melynek 

értelmében a haszonszerzés céljából az emberkereskedők bármilyen kiszákmányolsái 

eszközt bevetnek. A Szentatya határozottan állítja, hogy a rabszolga jellegű munkavégzés 

és a szexuális kiszákmányolás a hivatalos szervek alaklamazottainak közebenjárásával, 

együttműködésével zajlik. „Ennek egyik oka, hogy a gazdaság számára a pénz értékesebb 

az emberi életnél. Ez szégyenteljes tény, hiszen az Isten képére teremtett emberi lényt, 

                                                 
2
 Ferenc pápa, 2015. 

3
 Pál apostol, 15‒16. o. 

4
 Ferenc pápa, 2015. 
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nem a hatalomnak kiszolgáltatva kellene kezelni, hanem minden szociális és gazdasági 

rendszer felébe kellene helyezni. Mikor az emberi lényeket, pénzzel helyettesítjük, a világ 

morális értékrendjének rohamos elértéktelenedéséről beszélünk.”
5
 

Az emberkereskedelem további okaiként említi a fegyveres konfliktusok terjedését, az 

erőszakot, a bűncselekmények intenzív jelenlétét és a terrorizmus jelenségét. Az emberke-

reskedelem áldozatainak nagy részét eladás vagy szexuális kizsákmányolás céljából elra-

bolják, míg mások a terrorista szervezetek és háború sújtotta övezetekből menekülni kény-

szerülnek, mindenüket hátrahagyva: a hazájukat, otthonukat, tulajdonukat és sok esetben 

még családtagjaikat is. Ennek értelmében súlyos kockázatot vállalva, arra kényszerülnek, 

hogy az embercsempészek, emberkereskedők szolgáltatásait igyénybe véve ‒ mint egyet-

len menekülési lehetőség ‒, a személyes méltóságuktól és szabadságuktól megfosztva, a 

korrupció kiszámíthatatlan ördögi, véget nem érő folyamatának kiszolgáltatott áldozataivá 

válnak.  

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS ‒ ROMÁNIA, BULGÁRIA, GÖRÖGORSZÁG 

Mára Románia és Bulgária földrajzi adottságának köszönhetően, jelentős „Balkán”-útvonal, 

a szexuális célú emberpiac központjává vált, ahol a nőket és gyermekeket az országon 

belül kényszerítenek prostitúcióra vagy tovább szállítják őket gazdagabb, nyugat-európai 

országokba.
6
 

A két országot 2007-es csatlakozása után számos kritika érte az Európai Unió által. 

Elsőszámú problémaként a magas korrupció jelenlétét és a megfelelő igazságszolgáltatás 

hiányát nevezték meg. Mindkét ország mind cél-, forrás- és tranzitországként szerepel az 

emberkereskedelmet űző országok listáján. Románia és Bulgária az elsőszámú gyermek-

kereskedelmet lebonyolító ország, amely a gyermekeket továbbszállítja Olaszországba, 

Hollandiába, az Egyesült Államokba, Írországba, Görögországba, Ciprusra, Németország-

ba, Franciaországba, valamint Ausztriába. Illetve ide érkeznek Hondurasból, Afganisztán-

ból, Kínából, és innen továbbítják őket tovább Nyugat-Európa számos pontjára. Ebből is 

látható, hogy mennyire intenzív és szerteágazó a gyermekkereskedelem ebben a két or-

szágban. Számos esetben viszont a gyermekeket és nőket az országon belül is prostituált-

ként dolgoztatják. Valamint rendkívül elterjedt a gyermekek lopásra és koldulásra való 

alkalmazása mind az országon belül, mind más EU-s országban. Sajnálatos módon az 

azonosított áldozatok közül csak a kényszermunkára és a koldulásra kényszerített áldoza-

tok személye kerül napvilágra, a szexuális kizsákmányolt gyermekek és nők pontos szá-

máról nincsen adat. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy mindazok ellenére, hogy 

számos intézkedés történt, egyik ország sem rendelkezik az emberkereskedelmet 

megszüntető jogszabállyal. A kormány nem rendelkezik olyan statisztikai adatokkal, amely-

re alapozva vissza lehetne szorítani az emberkereskedelmet. 

                                                 
5
 Ferenc pápa, 2015. 7. o. 

6
 Drake, 2014. 



H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                TÁRSADALOMTUDOMÁNY  

2018. XI. évfolyam 1. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

176 

2009 márciusában jelentős lépést történt, Románia újraszervezte az emberkereskede-

lem ellen küzdő szervezetét (NAATIP), amely független szervezetből állami irányítás alatt 

lévő szervezetté alakult. A Not For Sale nevű szervezet elnöke, David Batstone szerint a 

román törvénykezés tiltja az emberkereskedelem minden formáját, de az ország földrajzi 

elhelyezkedése, valamint EU tagsága miatt ideális hely a nemzetközi emberkereskedők 

számára.
7
 

Az egyik legjelentősebb kibocsájtó és egyben tranzitország a több mint 10 000 000-ós 

lakossággal rendelkező Görögország. Évente közel 800 000 görög állampolgárt „szállíta-

nak” a nyugati határok irányába.
8
 Az emberkerekedők Kelet-Európából, illetve egyes bal-

káni országokból szállítanak nőket és gyermekeket Görögországba, prostitúcióra kénysze-

rítés céljából, akik közül számos gyermekprostituált albán származású. 

Számos prostituáltat arra kényszerítek a fogva tartók, hogy toborozzanak további lá-

nyokat és nőket, amely része annak a hamis ígéretnek, miszerint hazatérhetnek ezen fela-

datuk teljesítése után. A jelenleg fogvatartottak 30%-a nő.
9
 

Az emberkereskedelem intenzív jelenléte Görögországban főleg az áldozatok megfé-

lemlítésének köszönhető, melynek következtében nem mernek feljelentést tenni a fogva 

tartóik ellen, mivel a görög hatóságok nem nyújtanak biztonságot és védelmet az áldozatok 

számára, így az emberkereskedők soha nem jutnak a hatóságok kezére, és zavartalanul 

folytathatják nyereséges üzletüket. 

KERESLETI IGÉNY 

A gyermekek szexuális kizsákmányolását illetően a legfontosabb tény, amiről említést kell 

tenni, hogy amíg van kereslet a gyermekek szexuális irányú kihasználására, addig sajnála-

tos módon ez a borzasztó bűncselekmény nem fog csökkeni. Éppen ezért az utóbbi időben 

inkább a keresleti igényeket vizsgálják a hatóságok, az áldozatok védelme helyett. A fő 

kérdés az elkövetőket motivációja, illetve személyük felkutatása. Sajnos, mint ahogyan azt 

a valóság is mutatja, ez a módszer sem hatásos, mivel a bűncselekmények száma nem 

csökkent. A cél érdekében hozott döntések egyik érdekes esete a Hollandiában meghozott 

törvény, miszerint a prostitúció legalizálásával a bűncselekmény csökkenésére számíta-

nak. Hollandia esete különösen figyelemre méltó, hiszen ebben az országban mérhetetlen 

mértékű gyermekprostitúcióval találkozhatunk, akiknek nagy részét külföldi országokból, 

főleg Nigériából „szállítják”.
10

 A Child Right helyi szervezet szerint közel 5000 külföldi 

származású kislányt dolgoztatnak prostituáltként. Számos országban, így Magyarországon 

is a büntetőtörvénykönyv nem ismeri a deviáns, gyermekekkel szembeni elkövetett szexuá-

                                                 
7
 Batstone, 2011. 

8
 OSAC, 2009. 

9
 UNODOC, 2009. 

10
 Tiggloven, 2001. 



H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                TÁRSADALOMTUDOMÁNY  

2018. XI. évfolyam 1. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

177 

lis kizsákmányolást, a pedofíliát.
11

 Ez jelentős problémákat okoz, hiszen a gyermek sze-

xuális irányú kihasználásának ez az elsődleges oka.  

Számos országban egy életen át tartó kezelésben részesülnek az ilyen betegek, sőt, 

néhány amerikai államban a kasztrációt alkalmazzák végső megoldásként. Bár sem a 

gyógyszeres, sem a drasztikus megoldások nem nyújtanak megfelelő megoldást, hiszen 

etikai és szakmai nézőpontból is vitathatóak. Viszont le kell szögezni azt a tényt is, hogy 

tudományos alapon bizonyított definíciók és esetek szerint nem minden elkövető 

nevezhető pedofílnek, ezek a férfiak általában inkább más okok által vezérelve élnek a 

gyermekek kizsákmányolásának lehetőségével, akik változatosságra vágynak, vagy éret-

len személyiségek. Természetesen az elkövetőkre sem a pedofília fogalma illik, őket in-

kább a profit hajtja, amellyel súlyos bűncselekményt valósítanak meg. Mivel számos or-

szágban, így Magyarországon sem ismeri a büntetőkönyv a pedofíliát, így sok esetben 

ezek az elkövetők szexuális bántalmazóként elkönyvelve, nem kapják meg a megfelelő 

gyógyulási lehetőségeket.  

MAGYARORSZÁGI FOLYAMATOK 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a gyermekprostitúció, a közhiedelemmel ellentétben Ma-

gyarországon is létező folyamat. A hazánkban érvényben lévő gyermekvédelmi törvény 

egy hosszú folyamat eredménye, amely főleg nemzetközi kezdeményezésre született 

meg.
12

 Az egyik legnagyobb probléma, hogy a gyermekekkel dolgozó szakemberek olyany-

nyira nem tudnak erről a tényről, hogy észre sem veszik, ha egy gyermek szexuális bán-

talmazásban részesül. Sajnos a magyarországi helyzet azt a tendenciát mutatja, amit sok 

más külföldi országban is tapasztalhatnak az áldozatok, az érvényben lévő törvény nem 

elég hatásos, vagy nehezen alkalmazható. Az esetek többségében sok gyermek azért 

nemélhet a jogaival, mert soha nem lát napvilágot a bántalmazásuk. Így sokkal fontosabb 

lenne a prevenciós eszközök kialakítása, az emberkereskedők felderítése, és csak ezután 

kerülhet sor az ítélet meghozatalára. Az érvényben lévő törvény, hiába követi a nemzetközi 

normákat, akkor sem ad választ számos speciális esetre. Illetve hazánkban is elmondható 

az a szomorú tény, hogy rengeteg olyan eset történik, ahol az áldozatok nemhogy nem 

részesülnek megfelelő prevenciós eszközökben, hanem még elkövetőként is kezelik őket, 

és ennek fényében el is ítélik őket. Ennek az örökösen visszatérő folyamatnak súlyos biz-

tonsági kockázati is lehetnek, hiszen az emberkereskedők így sosem kerülnek a hatóságok 

kezére. Az emberkereskedelmet szabályozó törvényt a Btk. 192. jogszabálya tárgyalja.
13

 

A törvény szerint háromféle szexuális bűncselekmény létezik, az egyik a szexuális élet 

szabadságát sértő bűncselekmények, az ifjúság egészséges nemi fejlődését sértő vagy 

veszélyeztető bűncselekmények, valamint a nemi kapcsolatok társadalmi rendje elleni 

bűncselekmények. Továbbá a gyermekek szexuális kizsákmányolása körébe sorolható 

                                                 
11

 Czeizel, 1995. 
12

 Országgyűlés, 1997. 
13

 Országgyűlés, 2012. XVIII.fejezet, 192. § 
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bűncselekmények lehetnék még a következőek: Btk. 195.§, azaz tiltott pornográf felvétellel 

való visszaélés, amelynek értelmében az elkövetett bűncselekmény passzív áldozata egy 

kiskorú személy, akiről pornográf felvételt készítenek.
14

 A törvény szerint kiskorúnak számít 

az a személy, aki 18. év alatti, aki ezen felül házasságkötéssel sem vált nagykorúvá. A 

legtöbb esetben a kiskorúakról készítette pornográf tartalmú film készítője és a kiskorú 

között semmilyen kapcsolat nincs, nem ismerik egymást. Ennek köszönhetően, amikor 

napvilágot látnak az ilyen felvételek, soha nem derül ki az áldozat személye, így a hatósá-

goknak nehéz dolga van, hiszen igazságügyi orvos-szakértő véleményére kell bízniuk 

magukat, aki legjobb belátása szerint ítéli meg az áldozat korát. Amennyiben egy feltűnően 

alacsony korú kisgyermekről van szó, ez nem is jelent gondot, de amikor egy olyan gyer-

mek „jelenik meg” a felvételeken, akiről rendkívül nehéz megállapítani, hogy csak közel van 

a 18. életévhez, vagy valóban már betöltötte a 18. évét, az már megnehezíti a hatóságok 

feladatait. 

A Btk. 197. § (2). bekezdés a) pontja szerint az „erőszakos nemi közösülés minősített 

esete”, amely esetben az áldozat 12 éven aluli személy, aki a törvény szerint védelemre 

szorul. A Btk. 210. § is a gyermek védelmét tárgyalja, de nem kereskedelmi célú kizsák-

mányolásként. További, a kiskorúak szexuális kizsákmányolását érintő jogszabályok, a Btk. 

201. § ‒ „megrontás bűntette” , a Btk. 205. § (3). bekezdés a) pontja, amely jogszabály az 

olyan bordélyházak üzemeltetésére vonatkozik, ahol 18. év alatti személyeket dolgoztatnak 

prostituáltként. Illetve meg kell említeni a Btk. 207. § (3). bekezdés a) pontját is – „ha a 

kerítést 18. életévét be nem töltött személy sérelmére követik el”. Ám hiába léteznek ezek 

a jogszabályok, a kiskorúakat a legtöbb esetben nem sikerül kimenekíteni, hiszen megfé-

lemlítés hatására beleegyeznek a szexuális a kizsákmányolásba, illetve nem mernek se-

gítséget kérni, mivel sok esetben a gyermekeket a saját szüleik adják el, vagy az elrabolt 

gyermekek abban a tudatban élnek, hogy a szüleik adták oda őket, vagy esetleg azzal 

fenyegetik őket, hogy bántják a családjukat. Ez az emberkereskedők egyik jól bevált esz-

köze. Az érvényben lévő jogszabályok szerint, amennyiben az elkövető, a kereskedő az 

áldozat hozzátartozója, az illető súlyosabb ítéletre számíthat.
15

 

A 37/2002 (IX. 4.) AB határozata alapján bármely 14 éves kort betöltött személy, saját 

belátása szerint bárkivel létesíthet szexuális kapcsolatot, amely számos emberben felhábo-

rodást váltott ki, valamint a kor felemelését követelték, míg több éves huzavona után sem 

született döntés az érvényben lévő jogszabályt illetően, azaz az áldozatok ügyének megál-

lapításakor nem egyértelmű, hogy mi számít „beleegyezésnek”.
16

 

Továbbá érdekes aspektusa a törvénynek az is, hogy a jogszabály csak különböző 

neműek szexuális kapcsolatáról szól, ami viszont a diszkrimináció miatt sok esetben nem 

érvényesíthető. A megfelelő megoldás az lehetnne, ha a keresleti oldalt „képviselő”, a 

szolgáltatást igénybe vevő illető súlyosabb büntetést kapna, illetve az a személy is, aki 

                                                 
14

 Országgyűlés, 2012. XVIII.fejezet, 195. § 
15

 Gyurkó, 2005. 
16

 Weimann, 2003. 
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rákényszerítette, vagy rávette az illetőt a szexuális aktusra. Az Európa Tanács szerint 

Magyarország számos szempontból nem tesz eleget a szexuális kizsákmányolás, az em-

berkereskedelem elleni küzdelem feltételeinek, mind a prevenció, mind a rehabilitáció te-

rén. Főleg a gyermekek esetében történő visszaélések koordinációját illetően szenvedünk 

nagy hiányt, hiszen a kiszolgáltatott helyzetbe került gyermekek semmilyen jogi, pszichés, 

egészségügyi támogatásra, képviseletre nem jogosultak. Mindemellett sajnos egyértelmű 

tény, hogy az ilyen gyermekek kezelését segítő szakemberekből is hiány van az ország-

ban. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Véleményem szerint szélesebb körben kéne tudatosítani ezt a globális kiterjedésű problé-

mát, és minél hasznosabb, preventív fellépésék megindítását kellene motiválni. Tudatosí-

tani kell az emberekben, hogy az emberkereskedelem nem egyenlő az illegális migráció 

fogalmával, de ugyanakkor bármelyik migráns könnyen válhat az emberkereskedelem 

áldozatává. A probléma egyértelműen globális mértékű, amely ellen összehangolt és 

erőteljes fellépés szükséges. Ezt a tényt mutatja az elemző fejezet országonkénti lebontá-

sa is, amely tényszerűen tartalmazza a migránsok, kizsákmányolt emberek, illetve azon 

migránsok útvonalait, akik a migráció során váltak az emberkereskedők áldozataivá. Szá-

mos szexuálisan kizsákmányolt gyermek felnőttként is prostituáltként éli majd az életét, 

vagy éppen „futtatóként” ugyanazt teszi a gyermekekkel, mint amit vele tettek gyermekko-

rában. Ennek köszönhetően határozottan kijelenthető, hogy az emberkereskedők tevé-

kenysége súlyos biztonsági kockázattal jár minden egyes országban, és ezzel együtt rend-

kívüli aktivitást követel a rendvédelmi szervektől.  

Ezen lépések összehangolásával talán lenne esély arra, hogy egy élhetőbb és bizton-

ságosabb világot teremtsünk meg a gyermekeknek, és ezzel együtt jelentős biztonságpoli-

tikai egyensúlyt hozhatnánk létre globális szinten.  

A Vatikán személyében, a Szentatya is a megoldás érdekében sürgős összefogást 

hírdet, véleménye szerint végre fel kellene ismernünk, hogy egy globális jelenséggel állunk 

szemben, ami meghaladaja bármely ország vagy társadalom kompetenciáját. A probléma 

felszámolásának érdekében a Szentatya arra szólít fel minden jószándékú embert és a 

legmagasabb szintű szervezetek tagjait, hogy aki a kizsákmányolás bármely formáját ta-

pasztalja, ne váljon az ördög cinkosává, elfordulván szenvedő testvéreitől, hanem bátran 

szálljon szembe az emberi méltóságot eltipró kizsákmányolással. Aki nem így tesz, az 

Isten akarata ellen vét: „A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor meg-

tettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” (Máté 

Evangéliuma, 25:40)  
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