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MAGYARORSZÁG (1. szint)
Magyarország elsősorban tranzit, kisebb mértékben pedig kibocsátó és célország a Szlovákiából,
Romániából, Ukrajnából, Moldovából, Lengyelországból, a Balkánról és Kínából szexuális kizsákmányolás
céljából Ausztriába, Szlovéniába, Németországba, Spanyolországba, Hollandiába, Olaszországba,
Franciaországba és az Amerikai Egyesült Államokba emberkereskedők által szállított nők esetében. A
magyar nőket elsősorban Nyugat- és Észak-Európába, valamint Észak-Amerikába viszik.
A magyar kormány maximálisan eleget tesz az emberkereskedelem felszámolását célzó
minimumkövetelményeknek. Az ország kitartóan fellépett az emberkereskedelem visszaszorítása
érdekében. Erősödtek az áldozatazonosításra és segítésre tett rendőrségi erőfeszítések. 2006 júliusában a
Magyar Határőrség felhatalmazást kapott arra, hogy emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyekben
nyomozzon; ennek eredményeképpen hét új ilyen ügyben indult nyomozás. Bár a kormány nem készített
nemzeti cselekvési tervet, és nem nyitott központi irodát az emberkereskedelem visszaszorítására tett
erőfeszítések koordinálására, megfogalmazott egy nemzeti emberkereskedelem-ellenes stratégiát, amelyet
várhatóan 2007-ben terjeszt az Országgyűlés elé. Fontos, hogy a kormány folytassa a rendőrségi,
ügyészségi és bírósági tisztségviselők felkészítését, továbbá gondoskodjon arról, hogy több elítélt
emberkereskedő kerüljön börtönbe. A rendőrség továbbra is hasznosítsa a bevált áldozatazonosítási és
irányítási eljárásokat. Be kell vezetni egy olyan módszert, amellyel a kormány rendszeres nyilvántartást
vezethet az áldozatokról. Magyarországnak fontolóra kell vennie az üzletszerű szexuális cselekmények
iránti magyar kereslet csökkenését szolgáló intézkedéseket.
Büntetőeljárás
A magyar kormány egész évben erős rendvédelmi erőfeszítésekről tett tanúbizonyságot. A magyar Büntető
Törvénykönyv (Bt) 175/b paragrafusa az emberkereskedelem valamennyi formáját tiltja, bár a legtöbb
emberkereskedelemmel kapcsolatos ügy vádlottjainak elítéléséhez az ügyészek a vonatkozó törvényekre
támaszkodnak. A Bt 175/b paragrafusa egytől 15 évig terjedő szabadságvesztést ír elő, ami megfelelően
szigorú és arányban áll a más súlyos bűncselekményekért kiróható büntetésekkel. A beszámolási
időszakban a rendőrség és a határőrség összesen 22, míg 2005-ben 28 emberkereskedelemmel
kapcsolatos ügyben nyomozott. A hatóságok 23 emberkereskedő ellen indítottak büntetőeljárást, míg 2005ben 27 ellen. 2006-ban 21 emberkereskedő ellen született ítélet. Ilyen adatok nem álltak rendelkezésre
2005-re vonatkozóan. Csak kilenc elítélt emberkereskedő töltötte egytől öt évig terjedő szabadságvesztését,
a többi tizenkettőnek nem kellett börtönbe vonulni. Ez nem szolgál megfelelő elrettentésként az
emberkereskedők számára.
Védelem
A beszámolási időszakban a magyar kormány javuló tendenciát mutatott az emberkereskedelem
áldozatainak segítése terén. A hatóságok folytatták a kormány 2005-ben elindított programjának
megvalósítását, amelynek keretében az áldozatokat kötelező valamilyen segítő szervezethez irányítani; 23
áldozatnak nyújtottak ilyen segítséget, míg 2005-ben csak 12-nek. Az év folyamán a kormány több mint
50.000 dollárnak megfelelő összeggel segítette az áldozatvédelemmel foglalkozó nem kormányzati
szervezeteket. Az év folyamán tréningeket szerveztek a rendőröknek, azzal a céllal, hogy figyelmüket még
jobban ráirányítsák az emberkereskedelem problémájára. 2006 januárjában az Országos Rendőrfőkapitányság utasítást adott ki, amely alapján valamennyi körzet valamennyi rendfokozatú rendvédelmi
munkatársa útmutatást kap az áldozatok és a potenciális áldozatok felismeréséről és az áldozatokkal való
bánásmódról. Ennek eredményeként több NGO jelezte, hogy szemmel láthatóan javult az áldozatokkal
szemben tanúsított rendőri magatartás, illetve a továbbirányítás hatásfoka. Korábban probléma volt, hogy a
járőröző, illetve alacsonyabb rendfokozatú rendőrök nem bántak megfelelően az áldozatokkal, illetve nem
ismerték fel a potenciális áldozatokat. Az áldozatokat nem büntetik olyan cselekményekért, amelyeket
kifejezetten azért követnek el, mert emberkereskedők áldozataivá váltak. Nem érkezett jelentés arról, hogy a
hatóságok az emberkereskedők csapdájába került áldozatokat bántalmaztak volna. Bár a hatóságok
bátorították az áldozatokat, hogy segédkezzenek az emberkereskedelemmel kapcsolatos nyomozásokban
és vádemelésekben, erre csak kevés áldozat vállalkozott információhiány, nyelvi akadályok, továbbá az

emberkereskedők általi megtorlástól való félelem miatt. Az áldozatok gondolkodási időt kapnak, és ha
együttműködnek a rendvédelmi szervekkel, akkor hathónapos tartózkodási engedélyért is folyamodhatnak.
Prevenció
Az év során a kormány a nem kormányzati szervezetekkel és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM)
együttműködve fáradozott az emberkereskedelem megelőzésén. Továbbra is anyagi támogatást nyújtott a
rendőrség, a határőrség, az ügyészség, a konzulátusi alkalmazottak és a bírósági hivatalnokok részére
szervezett figyelemfelhívó programokhoz. A kormány részleges anyagi támogatást biztosított olyan
emberkereskedelem-ellenes oktatási programokhoz, amelyekben 100 iskola több mint 8000 diákja vett
részt.

