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Emberkereskedelem elleni küzdelem Magyarországon
Trendek
Magyarország az emberkereskedelem szempontjából alapvetően
kiindulási, illetve tranzit ország, viszont az országon belül is
létezik emberkereskedelem. Az emberkereskedelem magyar
áldozatainak döntő többsége szexuális célú kizsákmányolás
áldozata, emellett egyre több munka célú kizsákmányolással
összefüggő eset válik ismertté. Magyar állampolgárok elsősorban
Nyugat-Európai országokban válnak áldozattá, a célországok
között említhető Hollandia, Svájc, Belgium, Németország, Ausztria és az Egyesült Királyság.
Az elmúlt időszak tapasztalatai, illetve nemzetközi
együttműködésből származó visszajelzések alapján a
magyar áldozatok döntő többsége Magyarország
északi,
észak-nyugati
(Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) vagy délnyugati (Baranya megye, Tolna megye) területéről
származó személyek.
Áldozatok és elkövetők jellemzői
Az áldozattá válás okai között több kényszerítő és vonzó tényező említhető. Egyrészt a
kényszerítő tényezők közé sorolható a magas munkanélküliség, szegénység, munkaerőpiaci
egyenlőtlenség, az áldozatok kiszolgáltatott helyzete, hiányos családi háttere. Másrészt az
áldozatokra ösztönzően hat a jobb életszínvonal, magas kereseti lehetőség, rövidtávú
meggazdagodás reménye.
Az áldozattá válás szempontjából kifejezetten kiszolgáltatott helyzetben állnak az alacsony
iskolai végzettséggel, kevés munkatapasztalattal, hiányos családi háttérrel rendelkezők,
valamint az állami gondozásban felnőtt személyek. Az elkövetőkre jellemző, hogy
folyamatosan keresik és toborozzák az új áldozatokat, többnyire a legegyszerűbb „forrásból”,
családi-, lakókörnyezetükből, akiknek ismerik személyi és vagyoni hátterét. Bizonyos esetekben
a családok saját gyermeküket adják el az elkövetőnek. A gyanúsítottak tekintetében kiemelendő
az alacsony iskolázottság, büntetett előélet, illetve az, hogy teljes egészében
bűncselekményekből biztosítják a megélhetésüket. A sértettek – rossz anyagi helyzetéből adódó
– kiszolgáltatottságát használják ki arra, hogy rávegyék őket a prostitúcióra. A foglalkoztatott
lányokat egy idő után értékesítik a hasonló tevékenységet folytató személyeknek.
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Ennek kapcsán a toborzás fázisában a magyar elkövetők ritkán alkalmaznak erőszakot, inkább
hitegetéssel, szerelmi kapcsolatok színlelésével kötik magukhoz érzelmileg későbbi áldozataikat.
Ebben sok esetben segítségükre vannak a már régebb óta velük dolgozó prostituáltak is, akik
nőként könnyebben tudják meggyőzni a kiszemelt személyeket.
A kényszer és a fenyegetés jellemzően akkor jelenik meg, ha az áldozatok az elkövetők által
elvárt összegeket nem keresik meg, illetve ha „ki akarnának szállni” ebből a tevékenységből. Ez
utóbbi esetekben fordulhat elő, hogy az elkövetők az áldozat családját is megfenyegetik, vagy az
áldozatnál helyezik kilátásba, hogy családja valamely tagjának bántódása esik.
Általában azokban az esetekben ahol erőszak alkalmazására is sor kerül, az addig „jó” kapcsolat
megszakad az elkövetővel és az áldozatok hajlamosabbak a feljelentés és későbbiekben a
tanúvallomás megtételére. Ahol erőszak alkalmazására nem kerül sor, pusztán pszichikai
megfélemlítést alkalmaznak a prostituálttal szemben, ott valószínűbb, hogy a későbbiekben
tanúként felmerülő személyek nem vagy nem teljes mértékben fognak együttműködni a
hatóságokkal, jellemzően azért, mert a többnyire egy lakókörnyezetből származás okán tartanak
attól, hogy az elkövetők a későbbiekben felléphetnek velük szemben. Ebből fakadóan előfordul
az, hogy a külföldi hatóságok által felvett feljelentést a magyarországi eljárásban tanúként már
nem erősítik meg az áldozatok, a velük történteket másképpen adják elő.
Az érzelmi kötődés kialakítása azonban sokszor elegendő az áldozat hajlandóságának
fenntartásához, és ez a kapcsolat a későbbi nyomozást is nagyban megnehezítheti. A kötődést
erősítik sok esetben az elkövetők az által is, hogy az áldozatok családjait rendszeresen felkeresik,
kisebb összegekkel, ajándékokkal támogatják őket, ezzel tűntetve fel magukat jobb színben.
Az érzelmi függésben lévő áldozatoktól sok esetben nem várható érdemi vallomás, előfordul,
hogy magukat nem is tekintik áldozatnak, vagy a hatósággal nem kívánnak együttműködni.
Tapasztalataink alapján az elkövetők sok esetben megelőző jelleggel kívánják elejét venni annak,
hogy az áldozatok a hivatalos szervekhez forduljanak. Ezzel összefüggésben azt képzetet keltik
az áldozatokban, hogy fölösleges a hivatalos szervekhez fordulniuk, úgysem kaphatnak
segítséget, illetve az eljáró hatóságokat korruptnak állítják be, vagy azt a látszatot keltik, hogy a
rendőrségen belül megfelelő kapcsolatokkal rendelkeznek, így ha feljelentést is tesz valaki
ellenük, az eljárást biztosan „megússzák”.
A fenti toborzási mód mellett jellemző még, hogy újságban illetve internetes felületeken adnak
fel hirdetéseket. Még a szexuális célú kizsákmányolás esetében legtöbbször egyértelmű a
prostitúciós tevékenység, mint végzendő munka, addig a hirdetések útján történő toborzások
esetében a feladott felhívásokban általában erotikus bárokban történő felszolgálói vagy táncos
munkákra keresnek jelentkezőket, vagy pusztán csak erotikus munkát említenek, annak
tartalmának részletezése nélkül.
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Maguk az elkövetők általában lazábban kapcsolódnak egymáshoz, valamilyen rokonság vagy
azonos lakókörnyezet alapján, de a nagy, szervezetszerű elkövetés ritkábban jellemző. Általában
megpróbálják elkerülni a hatóságok figyelmének felkeltését, emiatt is választják elsősorban
azokat az országokat, ahol maga a prostitúciós tevékenység szabadon folytatható. Előbbiekből
következően áldozataikkal is próbálják a meghitt viszonyt ápolni, ezért erőszakot vagy
fenyegetést csak kisebb mértékben alkalmaznak, jellemzően továbbra is az érzelmi kötödés
(illetve annak látszatának) kialakítása dominál, mint az áldozatok meggyőzésének, rábírásának
metódusa.
Emberkereskedelem és a hozzá kapcsolód bűncselekmények jogszabályi háttere
Magyarország alapértékeivel összeegyeztethetetlen, hogy magyar állampolgárok, illetve az
ország területén tartózkodó személyek kizsákmányolás bármely formájának és a
gyermekprostitúció áldozatává váljanak. Magyarország Alaptörvénye, a legmagasabb szintű
jogi norma, Magyarország jogrendszerének alapja, 2011. április 25-én került kihirdetésre és
2012. január 1-jén lépett hatályba. Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek. Az
alapvető jogokat és kötelezettségeket taglaló Szabadság és Felelősség fejezetének III. cikk (1)
bekezdése értelmében:
„Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek
alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem.”
Az emberkereskedelem és a hozzá fűződő bűncselekményekhez kapcsolód legfontosabb
nemzeti szabályok:
- 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
- 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról,
- 2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
kárenyhítésről,
- 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az emberkereskedelem áldozatai azonosításának
rendjéről,
- 13/2014. (V. 16.) ORFK utasítás a prostitúcióval összefüggő jogsértések és az
emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról
Vonatkozó nemzetközi irányelvek, egyezmények:
Magyarország tagja:
- A rabszolgaságra vonatkozóan Genfben, 1926. évi szeptember hó 25. napján kelt
Egyezmény módosítása tárgyában New Yorkban, 1953. évi december hó 7. napján kelt
Jegyzőkönyv és Melléklete, továbbá a rabszolgaság, a rabszolga kereskedés, valamint a
rabszolgasághoz hasonló intézmények és gyakorlatok eltörlése tárgyában Genfben, 1956.
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-

-

évi szeptember hó 7. napján kelt Kiegészítő Egyezmény (1958. évi 18. törvényerejű
rendelet),
2006. évi CII. törvény az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek az
emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek kereskedelme megelőzéséről,
visszaszorításáról és büntetéséről szóló Jegyzőkönyve kihirdetéséről
2013. évi XVIII. törvény az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló
Egyezményének kihirdetéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2011. április 5-i 2011/36/EU irányelve az
emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok
védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról.

Nemzeti jogszabály

Terület
Emberkereskedelem
és
vonatkozó
bűncselekmények

Azonosítás
irányítás

és

Kárenyhítéshez és
támogatáshoz való
jog

Hatálybalépés

2012.
évi
C.
Törvény a Büntető
Törvénykönyvről
354/2012 (XII. 13.)
Korm. rendelet az
emberkereskedelem
áldozatai
azonosításának
rendjéről
2005. évi CXXXV.
törvény
a
bűncselekmények
áldozatainak
segítéséről és az
állami kárenyhítésről

2013. július 1.

2013. január 1.

2006. január 1.

Nemzetközi irányelv /
egyezmény nemzeti
jogba való átültetése
2011/36/EU irányelv,
2011/93/EU irányelv,
Palermói Protokoll,

2011/36/EU irányelv,

2001/220/IB határozat
2004/80/ET irányelv
2004/81/ET irányelv
2011/36/EU irányelv

2012. évi C. Törvény a Büntető Törvénykönyvről
2013. július 1-jén hatályba lépett a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről,
amelyben az emberkereskedelem bűncselekmény módosult törvényi tényállásának
megfogalmazása megfelel az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én
létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek az emberkereskedelem,
különösen a nők és gyermekek kereskedelme megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről
szóló Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2006. évi CII. törvény, az Európa Tanács 197. számú
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Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló Egyezménye kihirdetéséről szóló 2013. évi XVIII.
törvény, illetve az emberkereskedelem megelőzéséről, az ellene folytatott küzdelemről, az
áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló
2011/36/EU irányelv elvárásainak.
192. §-ában az emberkereskedelem különös részi tényállása új elemként szabályozza a
kizsákmányolási célzattal történő elkövetést. Az emberkereskedelem jelenségének
sajátosságát figyelembe véve az adás-vétel mellett kellő hangsúlyt kapott a kizsákmányolás
jelleg. A kizsákmányolás célzattal elkövetett emberkereskedelem büntetési tételét a Büntető
Törvénykönyv egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztésben határozza meg. Ezzel együtt a
bűnszervezetben történő elkövetés esetén büntetési tételének felső határa tíz évre emelkedik. A
kizsákmányolás központi fogalmi eleme a kiszolgáltatott helyzetbe hozott vagy helyzetben
tartott sértett helyzetének kihasználásával előnyszerzésre törekvés. Nem szükséges tehát a
bűncselekmény megvalósulásához, hogy az elkövető ténylegesen vételárat szerezzen a sértett
eladásából, vagy a sértett keresményét, bevételét tőle ténylegesen elvegye. Előnyön nemcsak
az anyagi előnyt, hanem bármely más olyan kedvezményt, fölényt, előnyös helyzetet is érteni
kell, amely a sértett kiszolgáltatott helyzetével való visszaélés révén áll, vagy állhat elő. A
kiszolgáltatott helyzet lehet egy tényező vagy tényezők összessége, amelyek azt eredményezik,
hogy a sértett védtelen az elkövetővel szemben. A kiszolgáltatott helyzet előállhat az elkövető
magatartása, cselekménye révén, vagy attól függetlenül. Utóbbi esetben az elkövetői visszaélés a
már meglévő kiszolgáltatott helyzet (például hajléktalanság, kilátástalan anyagi helyzet)
fenntartásával, vagy az abból való kilábalás megakadályozásával valósul meg.
Az emberkereskedelem tényállását a Büntető Törvénykönyv rendszerében kiegészítik a
prostitúcióhoz kapcsolódó un. élősködő bűncselekmények, a szexuális bűncselekmények, a
munka célú kizsákmányoláshoz fűződő bűncselekmények, illetve a gyermekek védelmét
szolgáló egyéb rendelkezések:
143.§ Emberiesség elleni bűncselekmény,
193.§ Kényszermunka,
194.§ Személyi szabadság megsértése,
195.§ Kényszerítés,
196.§ Szexuális kényszerítés,
200.§ Kerítés,
201.§ Prostitúció elősegítése,
202.§ Kitartottság,
203.§ Gyermekprostitúció kihasználása,
204.§ Gyermekpornográfia,
209.§ Gyermekmunka,
356.§ Harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatása.
A szexuális kizsákmányolás keretei között kiemelt szerepet kapott a gyermekpornográfia
céljából elkövetett cselekmény; alapvető elhatárolást jelent a sértetti életkor, a 18. illetve a 14.
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életév alatti sértettek fokozott védelemben részesülnek; ugyancsak minősítő körülmény az
elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére,
illetve - új elemként - a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal
visszaélve elkövetett cselekmény. Ezeknek az újításoknak köszönhetően a 2011/36/EU irányelv
átültetésével a büntetőjogi szabályozás összhangba került a nemzetközi követelményekkel.
A Büntető Törvénykönyv külön tényállásban bünteti a kényszermunkát 193.§, illetve a
harmadik országbeli állampolgárok jogellenes foglalkoztatását 356.§. A hatályos Büntető
Törvénykönyv a személyi szabadság megsértésének tényállásában 194.§ rendelte büntetni azt,
aki emberkereskedelemmel összefüggésben megszerzett és a személyi szabadságától megfosztott
sértett személy szabadságának megfosztását fenntartotta, és a sértettet munkavégzésre
kényszerítette. A kényszermunka megállapításának feltétele, hogy az elkövetési magatartás
meghatározott módon, másnak a kiszolgáltatott helyzetét kihasználva, illetve erőszakkal vagy
fenyegetéssel menjen végbe, amely az uniós szemléletmód még teljesebb átültetését és az azzal
való azonosulást biztosítja.
Kizsákmányolás
formája

szexuális
kizsákmányolás

2012. évi C. törvény a Büntető
Törvénykönyvről
–
„Új
Büntető Törvénykönyv” 2013.
július 1-jén lépett hatályba
célú 192. § (5) d), 192. § (6) c), 196.
§, 200. §, 201. §, 202. §, 203. §,
204. §

1978. évi IV. törvény a Büntető
Törvénykönyvről – „Régi Büntető
Törvénykönyv”

175/B. § (2) d), 175/B.
175/B. § (4) a), 175/B.
175/B. § (5) a)-c), 202/A.
205. §, 206. §, 207. §
kényszermunka
és 193. §, 200. §, 201. §, 202. §, 175. § (2), 202/A. §, 204.
kényszerszolgáltatások 203. §, 356. §
206. §, 207. §, 214/B. §
rabszolgaság és hozzá 193. §, 356. §
175. § (2), 214/B. §
hasonló
kizsákmányolás
szervek eltávolítása, 192. § (3) f), 192. § (4) b), 192. 175/B. § (2) e), 175/B.
szervkereskedelem
§ (5) b), 192. § (6) a), 175. §
175/B. § (4) a), 175/B.
173/I. §

§ (3) b),
§ (4) b),
§, 204. §,
§, 205. §,

§ (3) b),
§ (5) a),

Bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi
CXXXV. törvény
A törvény alapján az emberkereskedelem áldozatai a büntetőeljárásban való
együttműködésüktől függetlenül részesülhetnek az emberkereskedelem áldozatai részére
nyújtható speciális támogatásokban.
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Az állam az emberkereskedelem áldozataként azonosított, magyar állampolgárságú, vagy a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy számára szükség szerint védett
szálláshelyet biztosít.
Az áldozatsegítő szolgálat a hozzá forduló ügyfelet a következőkről tájékoztatja:
- a büntető-, illetve szabálysértési eljárásbeli jogairól és kötelezettségeiről,
- a számára elérhető támogatások fajtáiról és az igénylés feltételeiről,
- igénybe vehető ellátásokról, juttatásokról, jogérvényesítési lehetőségekről,
- az áldozatsegítésben részt vevő állami, önkormányzati, civil szervezetek és a vallási
közösségek elérhetőségéről,
- a bűncselekmény, illetve tulajdon elleni szabálysértés típusára figyelemmel az ismételt
áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről.
Amennyiben az emberkereskedelem áldozata harmadik országbeli állampolgár, egy hónap
gondolkodási idő áll rendelkezésére annak eldöntésére, hogy a bűncselekmény felderítésében a
hatóságokkal együttműködik-e. A gondolkodási idő tartamára ideiglenes tartózkodásra
jogosító igazolásra, a hatóságokkal való együttműködés időtartamára pedig tartózkodási
engedélyre jogosult.
A törvény a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás
megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal
együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i
2004/81/EK tanácsi irányelv 5. és 6. cikkének, illetve az emberkereskedelem megelőzéséről, az
ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi
kerethatározat felváltásáról szóló 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv 11. cikkének történő megfelelést szolgálja.
A 2005. évi CXXXV. törvény alapján az emberkereskedelem áldozatai azonosításának
rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendeletben került szabályozásra az
áldozatirányítás és áldozatazonosítás rendje. A jogszabály általános hatályú, mindenkire kötelező
jelleggel rögzíti a felelős hatóságok körét és együttműködésük rendszerét, megfelel a
2011/36/EU irányelv 11. cikkének. A Korm. rendelet melléklete iránymutatást tartalmaz az
emberkereskedelem feltételezett áldozatinak azonosítására vonatkozóan.
Emberkereskedelem elleni küzdelem intézményi háttere
Az emberkereskedelem elleni kormányzati fellépés kereteit a hazai együttműködő szereplők
számára az emberkereskedelem elleni 2008 – 2012 közötti nemzeti stratégáról szóló
1018/2008. (III. 26.) Korm. határozat fektette le. Magyarországon az emberkereskedelem
elleni fellépés koordinátora a Belügyminisztérium Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes
Államtitkársága, aminek egyik legfőbb feladata az emberkereskedelem felszámolása. Ez a
szerv biztosítja az együttműködést a különböző állami és nem állami szervezetek között,
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valamint nemzetközi, európai és nemzeti szinten is felelősséget vállal Magyarország
emberkereskedelem ellenes lépéseiért. A nemzeti koordinátor által elnökölt Nemzeti
Koordinációs Mechanizmusban valamennyi érintett tárca és állami szereplő képviselteti magát,
operatív munka révén biztosítja a koherens fellépést, a felmerülő feladatok végrehajtásának
koordinálását. A Nemzeti Koordinációs Mechanizmus tagjai:
1. Baptista Szeretetszolgálat
2. Belügyminisztérium
3. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
4. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Esélyteremtési Főosztály és Társadalmi
Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság
5. EURES, Európai Foglalkoztatási Szolgálat
6. Fővárosi Törvényszék
7. Készenléti Rendőrség, Nemzeti Nyomozó Iroda, Emberkereskedelem Elleni Alosztály
8. Igazságügyi Hivatal, Áldozatsegítő Szolgálat
9. Külgazdasági és Külügyminisztérium Amerikai Főosztály és Konzuli Főosztály
10. Legfőbb Ügyészség
11. Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány
12. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálat
13. Nemzeti Munkaügyi Hivatal
14. Nemzetközi Migrációs Szervezet – International Organization for Migration
15. Országos Bírósági Hivatal
16. Országos Kriminológiai Intézet
17. Országos Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály
A Nemzeti Koordinációs Mechanizmus munkáját 2011 decembere óta az NGO Kerekasztal
egészíti ki, amelyet szintén a nemzeti koordinátor elnököl. Az NGO Kerekasztal tagjai:
1. Baptista Szeretetszolgálat
2. Európai Roma Jogok Központja
3. Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
4. Félúton Alapítvány
5. Indit Közalapítvány
6. International Organization for Migration – Nemzetközi Migrációs Szervezet
7. Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
8. Közéleti Roma Nők Egyesülete
9. Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány
10. MONA Magyarországi Női Alapítvány
11. NANE Egyesület
12. Névtelen Utak Alapítvány
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13. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálat
14. Országos Kriminológiai Intézet
15. Periféria Egyesület
16. Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon
17. Segítő Kéz 2003 Egyesület
18. Sex Educatio Alapítvány
19. Terre des Hommes Alapítvány
20. UNHCR - ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Globális Szolgáltató Központ
A Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és az NGO Kerekasztal célja az együttműködés
hatékonyságának növelése, kapcsolatépítés és párbeszéd a nemzeti koordinátor és az érintett
szervek között, beleértve a kölcsönös tájékoztatást egymás tevékenységéről, valamint a
résztvevők közötti lehetséges együttműködési területek feltérképezését.
Emberkereskedelem elleni nemzeti stratégia
Az emberkereskedelem jellege, súlya alapvetően szükségessé teszi a komplex, hosszú távra
fókuszáló megoldásokat. Tekintettel erre a megállapításra, az EU emberkereskedelem elleni
stratégiájára, illetve arra, hogy az Emberkereskedelem Elleni, 2008-2012 közötti Nemzeti
Stratégiáról szóló 1018/2008. (III. 26.) Korm. határozatban megjelent, emberkereskedelem elleni
nemzeti stratégia 2012. december 31-én hatályát vesztette, új nemzeti szintű stratégia
megalkotására került sor.
A kizsákmányolás megelőzése céljából, az emberkereskedelem valamennyi formája elleni
fellépésnek átfogó keretet biztosító stratégia elfogadásáról a Kormány 2013. május 29-én
döntött, és 2013. június 19-én jelent meg az 1351/2013. (VI. 19.) Korm. határozat az
Emberkereskedelem Elleni Küzdelemről szóló 2013 - 2016 közötti Nemzeti Stratégiáról.
A kizsákmányolás megelőzése céljából, az emberkereskedelem valamennyi formája elleni
fellépésnek átfogó keretet biztosító stratégia elfogadásáról a Kormány 2013. május 29-én
döntött, és 2013. június 19-én jelent meg az 1351/2013. (VI. 19.) Korm. határozat az
Emberkereskedelem Elleni Küzdelemről szóló 2013 – 2016 közötti Nemzeti Stratégiáról.
Tekintettel a nemzetközi elvárásokra, illetve Magyarország azonosított problémáira és
kihívásaira, a stratégia öt fő beavatkozási területet és 47 intézkedést határozott meg:
A. Megfelelő, jól működő áldozatazonosítási, irányítási és védelmi rendszer működtetése
B. Hatékony megelőzés és tudatformálás, tudatosságnövelés
C. Az elkövetők felderítése, felelősségre vonása, a sértettek és áldozatok jogainak és
érdekeinek megóvása
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D. Koordináció megerősítése a releváns hazai kormányzati, fél-kormányzati és civil
szervezetek bevonásával
E. Biztonságos visszatérés és a reintegráció lehetőségeinek kormányzati szintű
feltérképezése, támogató intézkedések kidolgozása.
A stratégia jövőképe szerint Magyarország lehetőségeihez képest nemzeti szinten hatékonyan,
nemzetközi szinten megbízható partnerként, az emberi jogokat tiszteletben tartva,
diszkriminációmentesen, a gyermekek védelmére különös figyelmet fordítva kíván küzdeni az
emberkereskedelem jelenségének valamennyi megjelenési formája ellen.
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