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MAGYARORSZÁG: 2. SZINT 

Magyarország kormánya nem teljesíti maradéktalanul az 
emberkereskedelem felszámolására vonatkozó 
minimumkövetelményeket, azonban jelentős erőfeszítéseket tesz 
annak érdekében, hogy megfeleljen az elvárásoknak. A kormányzat 
az előző jelentéstételi időszakhoz képest általánosságban növelte az 
erőfeszítéseit – figyelembe véve a Covid19-világjárvány által a 
kormány emberkereskedelem elleni küzdelemmel kapcsolatos 
képességére gyakorolt hatást is –, ezért Magyarország továbbra is a 
2. szinten maradt. Az említett erőfeszítések keretében több 
emberkereskedelmi ügy kivizsgálására, több emberkereskedő 
elítélésére, valamint a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális 
célú emberkereskedelem megelőzését és az áldozatok kezelését 
célzó árvaházi programok finanszírozására került sor. Emellett 
hatályba léptek a büntetőeljárásról szóló törvény és egyes 
kapcsolódó ágazati jogszabályok új rendelkezései, amelyek 
módosították a gyermekeket – köztük a gyermekkereskedelem 
áldozatait – érintő eljárások lefolytatását annak megelőzése 
érdekében, hogy a gyermekek újabb traumákat szenvedjenek el a 
nyomozás és a bírósági eljárás során. A kormány ezenkívül 
módosította az áldozatsegítésről szóló törvényt annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy az erőszakos bűncselekmények, például az 
emberkereskedelem áldozatai jövedelmi helyzetüktől függetlenül 
kárenyhítésben részesülhessenek, valamint három hónapról egy 
évre meghosszabbította a kárenyhítés igénylésének a határidejét. 
Ezenkívül a kormány egy nemzetközi szervezettel együtt végrehajtott 
egy egyéves visszatérési és reintegrációs projektet, amely az 
áldozatok önkéntes visszatérésével kapcsolatos segítségnyújtás 
javítására, a fenntartható reintegrációra és az újbóli áldozattá válás 
megelőzésére irányult. A kormány azonban a több fontos területen 
nem felelt meg a minimumszabályoknak. A hatóságok az 
emberkereskedelem kevesebb áldozatát azonosították, és kevesebb 
ilyen személynek nyújtottak segítséget. A kormány által az 
emberkereskedelem áldozatainak azonosítására alkalmazott 
szabályok nem vonatkoztak a tartózkodás jogával nem rendelkező 
külföldi áldozatokra. Ennek következtében a harmadik országbeli 
állampolgárok, így például a menedékkérők, valamint más 
veszélyeztetett csoportok esetében – ideértve a háztartási 
alkalmazottakat és az állami gondozott gyermekeket is – az állami 
tisztségviselők nem vizsgálták kellőképpen az emberkereskedelemre 
utaló jeleket, és nem azonosították az áldozatokat. A kormányzat 
nem rendelkezett külön rendszerrel a gyermekkorú áldozatok 
azonosítására, kezelésére és támogatására. Az áldozatok általában 
továbbra is csak kevés szolgáltatásban részesültek, amelyek 
koordinálatlanok és elégtelenek voltak, különösen a külföldiek és a 
gyermekek esetében, akiknek nem biztosítottak külön védett 
szállásokat; ezen hiányosságok miatt az áldozatok továbbra is ki 
voltak téve az emberkereskedelem veszélyének. Végül pedig a 
kormány ismét meghosszabbította a „tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzetet”, melynek keretében a rendőrség felhatalmazást 
kapott arra, hogy automatikusan, az emberkereskedelemre utaló 
jelek vizsgálata nélkül kitoloncolja a Magyarországra történő 
jogellenes belépés és/vagy a jogellenes magyarországi tartózkodás 
miatt elfogott harmadik országbeli állampolgárokat, pedig az említett 
harmadik országbeli állampolgárok között olyan személyek is 
lehetnek, akik emberkereskedelem áldozatává váltak, illetve akik 
azzá válhatnak. 

 

KIEMELT AJÁNLÁSOK: 
Vizsgálni kell az emberkereskedelemre utaló jeleket, és proaktívan 
azonosítani kell a potenciális áldozatokat, különösen a 
veszélyeztetett populációk, így például a migránsok, a 
menedékkérők, a kísérő nélküli gyermekek, valamint az állami 
fenntartású intézményekben és az árvaházakban élő gyermekek 
körében. * Jelentősen növelni kell a felnőtt és a gyermekkorú 

áldozatoknak nyújtott speciális szolgáltatások minőségét és 
elérhetőségét, többek között a nemzeti áldozatirányítási 
mechanizmus abból a célból történő bővítésével, hogy a hivatalos 
lakóhellyel nem rendelkező külföldi áldozatokra is kiterjedjen, 
továbbá azzal, hogy további civilszervezeteknek kell finanszírozást 
biztosítani az áldozatok ellátása érdekében. * Abba kell hagyni 
azoknak a harmadik országbeli állampolgároknak a hirtelen és 
erőszakos kitoloncolását, akik emberkereskedelem áldozatai 
lehetnek, illetve azzá válhatnak, a hatóságokat pedig fel kell 
készíteni arra, hogy a veszélyeztetett csoportok körében 
felismerjék az emberkereskedelem jeleit. * További lépéseket kell 
tenni az állami fenntartású intézményekben élő gyermekek, 
valamint az említett intézményeket elhagyó személyek 
emberkereskedelemmel szembeni védelemének a megerősítése 
érdekében. * Érvényesíteni kell a szankciók mellőzését előíró 
rendelkezéseket annak biztosítása érdekében, hogy az 
emberkereskedelem áldozataival szemben ne alkalmazzanak 
helytelenül szabadságvesztést, pénzbüntetést vagy egyéb 
szankciót pusztán azon jogellenes cselekmények miatt, amelyek 
elkövetésére az emberkereskedők kényszerítették őket. * 
Módosítani kell az emberkereskedelem elleni jogszabályt annak 
biztosítása érdekében, hogy az erőszak, a megtévesztés és a 
kényszer ne legyen a gyermekkorú áldozatokat érintő szexuális 
célú emberkereskedelem bűncselekményeinek tényállási eleme. * 
Javítani kell a büntetőeljárásokkal kapcsolatos megbízható adatok 
gyűjtését és az azokról történő jelentéstételt. * Növelni kell az 
emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményekben 
nyomozó rendőrök számát, és megfelelő képzésben kell 
részesíteni őket annak érdekében, hogy az emberkereskedelem 
valamennyi vonatkozását képesek legyenek megérteni, felismerni 
és kezelni. * Világos kereteket kell kidolgozni, és célzott 
erőforrásokat kell biztosítani a külföldi munkaerő magyarországi 
toborzásának szabályozása érdekében. * Fel kell hatalmazni a 
munkaügyi hivatalt a munkaerő-közvetítő ügynökségek 
szabályozására, és arra, hogy bírságokat vagy büntetéseket 
szabhasson ki azon ügynökségek tekintetében, amelyek 
emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményeket követnek 
el. * Bővíteni kell a bűnüldöző szervek, az ügyészek, a bírók és az 
érintett személyekkel közvetlenül érintkező szakemberek 
áldozatközpontú, a traumákra is kiterjedő képzését. 

BÜNTETŐELJÁRÁSOK 
A kormányzat fokozta a büntetőeljárásokkal kapcsolatos 
erőfeszítéseket. A büntető törvénykönyv 192. §-a büntetendővé 
nyilvánította a munkaerő-kereskedelem valamennyi formáját, 
valamint a szexuális célú emberkereskedelem bizonyos formáit. A 
192. § a felnőtt áldozatok esetében egytől 10 évig terjedő 
szabadságvesztést, a gyermekek sérelmére elkövetett 
bűncselekmények esetében pedig öttől 20 évig vagy életfogytig 
tartó szabadságvesztést ír elő. Ezek a büntetések kellően 
szigorúak, és a szexuális célú emberkereskedelem esetében 
arányosak az egyéb súlyos bűncselekmények – mint például a nemi 
erőszak – tekintetében előírt büntetésekkel. A 2020. évi jogszabály-
módosítás következtében az emberkereskedelem magyar 
meghatározása összhangba került a nemzetközi definícióval 
azáltal, hogy a módosítás pontosabban meghatározta a 
kizsákmányolást, és az erőszak, a megtévesztés, illetve a kényszer 
alkalmazását alaptényállási elemként határozta meg. A nemzetközi 
joggal ellentétben azonban a módosított 192. § a kiskorúak ellen 
elkövetett szexuális célú emberkereskedelem bűncselekményéhez 
megköveteli az erőszak, a megtévesztés vagy a kényszer 
alkalmazását, tehát nem nyilvánította bűncselekménnyé a 
kiskorúak ellen elkövetett szexuális célú emberkereskedelem 
valamennyi formáját. Az igazságügyi tisztviselők továbbra is azt 
állították, hogy a törvényben hallgatólagosan szerepel, hogy a 
kiskorúak ellen elkövetett szexuális célú emberkereskedelem 
megvalósulásához nincs szükség erőszakra, megtévesztésre vagy 
kényszerre, tehát az eredményes büntetőeljárásoknak és a 
bűnösséget megállapító ítéletek meghozatalának nincs ilyen jellegű 
akadálya a szóban forgó ügyekben. 

A büntető törvénykönyv 203. §-a – amely bűncselekménnyé 
nyilvánította a „gyermekprostitúció kihasználásával” kapcsolatos 
cselekményeket – felhasználható a kiskorúak ellen elkövetett 
szexuális célú emberkereskedelemmel kapcsolatos egyes olyan 
bűncselekmények üldözésére, amelyek során nem feltétlenül kerül 
sor erőszak, megtévesztés vagy kényszer alkalmazására. A 203. § 
három évig terjedő szabadságvesztés alkalmazását írja elő, ami nem 
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tekinthető kellően szigorúnak, és nem arányos az egyéb súlyos 
bűncselekmények, például a nemi erőszak esetében előírt 
büntetésekkel. A szóban forgó rendelkezés alapján csak akkor 
szabható ki súlyosabb büntetés, ha az érintett személy részben vagy 
egészben egy gyermek említett módon történő kizsákmányolásával 
tartja el magát, illetve ha gyermekek említett módon történő 
kizsákmányolása céljából bordélyházat tart fenn vagy vezet. 
Ezenkívül a 193. § büntetendővé nyilvánítja a kényszermunkát, 
melynek szankciója egytől öt évig terjedő szabadságvesztés a felnőtt 
áldozatok esetében, illetve kettőtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztés a gyermekek sérelmére elkövetett 
bűncselekmények esetében. A 2020. évi módosítások a 192. § 
keretében büntetendővé nyilvánították a munkaerő-kereskedelem 
valamennyi formáját, így a kényszermunkát is, ezáltal pedig hatályon 
kívül helyezték a 193. §-t. A hatóságok azonban még 2021-ben is 
folytattak büntetőeljárást és ítéltek el emberkereskedőket a 193. § 
alapján. A megfigyelők megjegyezték, hogy továbbra is vannak olyan 
hiányosságok a jogszabályban, amelyek alapján az áldozat elleni 
büntetőeljárásra kerülhet sor, amennyiben az adott áldozat kényszer 
nélkül hozzájárult a bűncselekményhez. A Legfőbb Ügyészség 
utasította az ügyészeket, hogy ne indítsanak büntetőeljárást az 
említett áldozatok ellen. 

A kormány nem a lezárt nyomozások számáról, hanem a regisztrált 
bűncselekmények számáról tett jelentést, mivel a korábbi években 
a lezárt nyomozásokra vonatkozóan megadott adatok potenciális 
átfedéseket tartalmaztak. Annak ellenére, hogy a 
büntetőeljárásokra vonatkozó adatok szintén tartalmaznak 
átfedéseket, a kormány az összes büntetőeljárásról beszámolt, 
ezáltal tévesen mutatta be a büntető igazságszolgáltatás 
rendszerében az emberkereskedelemmel gyanúsított személyek 
számát, ami megnehezíti az e téren tett erőfeszítések értékelését. 
Ezenkívül a kormány megjegyezte, hogy egy 2018-ban kiadott 
ügyészségi iránymutatás alapján több kerítéssel kapcsolatos ügyet 
is az emberkereskedelmi ügyek közé soroltak át. 2021-ben a 
rendőrség 132 emberkereskedelemmel kapcsolatos 
bűncselekményt (115 szexuális célú emberkereskedelemmel és 13 
munkaerő-kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményt, 
valamint 4 közelebbről meg nem határozott bűncselekményt) 
regisztrált, ami a 2020-ban nyilvántartásba vett 95 
bűncselekményhez képest növekedést jelent. 255 
emberkereskedelemmel gyanúsított személy ellen indult 
büntetőeljárás (210 ellen a 192. §, 45 ellen pedig a 193. és a 203. 
§ alapján), szemben a 2020-ban eljárás alá vont 209 fővel. A 
bíróságok 17 emberkereskedőt ítéltek el (15 főt a 192. §, két főt 
pedig a 193. és a 203. § alapján), ami a 2020-as 10 főhöz képest 
növekedést jelent. Mind a 17 elítélt emberkereskedő tekintetében 
szabadságvesztést alkalmaztak, melynek időtartama 2-től 12 évig 
terjedt; az említett büntetések közül a bíróságok hármat 
felfüggesztettek. 2021-ben az ügyészség munkaerő-kereskedelem 
gyanúja miatt nyomozást folytatott egy rendőr ellen; a vizsgálat 
során nem találtak bizonyítékot az emberkereskedelemre. A 
Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) speciális egységet tartott fenn a 
szervezett bűnözéshez köthető, illetve a nemzetközi 
emberkereskedelmi ügyek nyomozására. 2021-ben az NNI 6 
nyomozással kapcsolatban működött együtt külföldi bűnüldöző 
szervekkel, két közös nyomozócsoportban vett részt (az egyikben 
már 2020 óta), és két emberkereskedelemmel gyanúsított személyt 
adott ki. Az egyik nyomozás során a magyar és a német hatóságok 
egy szexuális célú emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyben 
működtek együtt, amelyben egy emberkereskedelemmel 
gyanúsított, mozambiki származású személy Magyarországon, 
Németországban, Cipruson, Olaszországban és Franciaországban 
állítólag üzletszerű szexuális kapcsolatok létesítésére kényszerített 
egy szintén mozambiki származású áldozatot. A szervezett és 
súlyos nemzetközi bűnözés – többek között az emberkereskedelem 
– által jelentett veszélyek azonosítására, rangsorolására és 
kezelésére irányuló uniós biztonsági kezdeményezés keretében 
2021 novemberében az NNI az emberkereskedelmi ügyek 
felderítését és üldözését középpontba helyező közös akciónapot 
koordinált, melynek eredményeképpen 12 emberkereskedelemmel 
gyanúsított személy elfogására és 17 magyar áldozat azonosításra 
került sor. 

A hatóságok megjegyezték, hogy az emberkereskedelem elleni 
küzdelemmel kapcsolatos közelmúltbeli jogi és működési reformok, 
valamint a magasabb színvonalú kormányzati képzések számos 
pozitív hatással jártak, azonban azt is elismerték, hogy továbbra is 

kihívások – például munkaerőhiány és a világjárvánnyal 
kapcsolatos korlátozások – akadályozzák az előrehaladást. A 
büntető törvénykönyv közelmúltbeli módosításai alapján a 
hatóságok vagyonelkobzást is alkalmazhatnak az 
emberkereskedőkkel szemben, ami eredményesebb nyomozást 
tesz lehetővé, és az emberkereskedelem miatt elítélt személyeket 
elrettenti a további bűncselekmények elkövetésétől. A módosítások 
emellett lehetővé tették az ügyészek számára, hogy szigorúbb 
büntetések kiszabását kérjék az emberkereskedők esetében. Az 
ügyészség 33 vádlott esetében szigorúbb büntetésre irányuló 
fellebbezést nyújtott be nyolc elsőfokú ítélettel szemben, többek 
között egy olyan ügyben, amelyben 8-ról 11 évre emelték egy 
személy szabadságvesztés-büntetését, aki gyermekekkel szemben 
követett el szexuális célú emberkereskedelmet. A rendőrség 
továbbá a magasabb színvonalú továbbképzésnek tulajdonította, 
hogy a rendőrök körében megváltozott az emberkereskedelem 
megítélése és megközelítése, és kijelentette, hogy az üzletszerű 
szexuális szolgáltatások nyújtásában részt vevő személyeket a 
rendőrök nem gyanúsítottként vagy bűnözőként, hanem inkább 
potenciális áldozatként közelítették meg. A kormány által 
támogatott képzések között a pártfogó felügyelőknek, 
nyomozóknak, ügyészeknek és bíráknak szervezett, az 
emberkereskedelmi ügyek felderítéséről, valamint az áldozatok 
azonosításáról és védelméről szóló képzések is szerepeltek. A 
rendőrség hangsúlyozta, hogy az elért eredmények ellenére több 
erőforrásra, például megfigyelési eszközökre és megfigyelést 
végző munkatársakra van szükség. A nemzeti és a helyi hatóságok 
arról számoltak be, hogy a rendőrség túlterhelt, és nincs elegendő 
munkavállalója az összes feladat ellátásához, így az 
emberkereskedelem elleni küzdelemhez sem. Ezenkívül a média 
arról számolt be, hogy a rendőrség és a mentőszolgálat dolgozói 
körében jelentős mértékű elégedetlenség tapasztalható a – 
részben a világjárványnak köszönhető – szigorúbb munkafeltételek 
miatt, ideértve a felmondásra és a nyugdíjba vonulásra vonatkozó 
tilalmat, a hosszú munkaidőt, a migránsáradat megfékezése 
céljából a magyar-szerb határon való munkavégzés tekintetében 
bevezetett rotációt, valamint a nem versenyképes béreket. A 
hiányzó munkavállalókkal kapcsolatos probléma megoldása 
érdekében az NNI 2020-ban további négy nyomozói pozícióval 
egészítette ki a 11 főből álló emberkereskedelmi egységet, 
azonban a jelentéstételi időszak végén e pozíciók közül néhány 
még betöltetlen volt. A megfigyelők továbbra is hangsúlyozták, hogy 
a kormányzatnak több emberkereskedelmi ügyekkel foglalkozó 
szakértőre van szüksége, és az emberkereskedelem valamennyi 
szempontját figyelembe vevő, részletesen kidolgozott 
megközelítést kellene alkalmaznia. 

VÉDELEM 
A jelentős hiányosságok ellenére a kormány továbbra is fenntartotta 
a védelemre irányuló intézkedéseit. A kormány 171 áldozatot 
azonosított (közülük 78 fő szexuális célú emberkereskedelem, 39 
fő munkaerő-kereskedelem, 54 fő pedig közelebbről meg nem 
meghatározott emberkereskedelem áldozata volt), ami a 2020-as 
188 áldozathoz képest csökkenést jelent. Az áldozatok közül 24 volt 
gyermek (2020-ban 21), 8 pedig külföldi állampolgár (2020-ban 4). 
Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 
354/2012. kormányrendelet – amely létrehozta az nemzeti 
áldozatirányítási mechanizmust – szabályozta az áldozatok 
azonosítását és segítő szolgálatokhoz való továbbutalását. A 
szakértők aggályukat fejezték ki amiatt, hogy a rendelet nem terjed 
ki a tartózkodási joggal nem rendelkező külföldi áldozatokra. A 
rendelet felsorolja az áldozatok azonosításáért felelős hatóságokat 
(így például a rendőrséget, a határrendészetet és az egészségügyi 
szolgáltatókat), és tartalmazza a feltételezett áldozatok által 
kitöltendő adatlapot, valamint az eljárási szabályokat. 2021-ben a 
kormány módosította a rendeletet, melynek keretében frissítette az 
emberkereskedelemre utaló jelek listáját, valamint egy 
folyamatábrát is rögzített a rendeletben annak érdekében, hogy 
segítséget nyújtson az emberkereskedelem áldozatainak 
azonosításához és az emberkereskedelmi ügyek kezeléséhez. A 
kormány az áldozatsegítésről szóló törvényt is módosította, 
melyben előírta, hogy a bűncselekmények valamennyi áldozata 
részére szolgáltatásokat kell nyújtani, ennek következtében pedig 
megnőtt az áldozatsegítő szolgáltatásokban részesülő áldozatok 
száma. A 2021-ben hatályba lépett módosítások értelmében 
azonban az áldozatok automatikusan hozzáférést kaptak a segítő 
szolgáltatásokhoz, kivéve, ha kifejezetten kérték az 
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azonosításukért felelős hatóságokat, hogy ne rögzítsék a 
személyes adataikat a kormány digitális áldozatsegítő 
rendszerében (EKAT), amely tájékoztatást nyújt az áldozatoknak a 
segítő szolgáltatásokról, például a védett szállásokon való 
elhelyezésről. 2021 elején az azonosításért felelős intézmények 
közül csak három fért hozzá az EKAT-hoz. Ennek eredményeként 
2021 végéig a hatóságok mindössze hét esetet azonosítottak. 

A civilszervezetek úgy nyilatkoztak, hogy az azonosítás, az 
irányítás és a segítségnyújtás a legtöbb áldozat ügyében eseti 
alapon történt; a civilszervezetek, valamint a szociális szolgáltatók 
elsősorban személyes hálózataik és kapcsolataik alapján folytatták 
le az eljárást, a Belügyminisztérium pedig arról számolt be, hogy a 
legtöbb esetben a rendőrség végezte el az irányítást. A 
civilszervezetek jelezték, hogy a kormánynak hatékonyabban 
kellene elosztania az erőforrásait, különösen az áldozatok 
azonosításával és kezelésével kapcsolatban. Továbbra is bírálták 
azt a törvényt, amely kötelezte az Állami Számvevőszéket, hogy 
készítsen jelentést „a közélet befolyásolására képes”, 
meghatározott költségvetéssel rendelkező szervezetekről, mivel ez 
negatívan hatott az áldozatsegítés állami finanszírozására. 
Összességében továbbra is csak kevés, koordinálatlan 
áldozatsegítő szolgáltatás volt elérhető – különösen a külföldiek és 
a gyermekek számára –, amelyek során az érintettek ki voltak téve 
az újbóli áldozattá válás veszélyének. A civilszervezetek arról 
számoltak be, hogy 2021-ben az emberkereskedelem 91 
áldozatának nyújtottak segítséget, ami a 2020. évi 80 főhöz képest 
növekedést jelent; a támogatott áldozatok között három gyermek 
volt, ami jelentős visszaesés a 2020. évi 13 főhöz képest. Az 
áldozatok túlnyomó többsége magyar állampolgár volt; öten voltak 
külföldi állampolgárok. 

Ugyan a mechanizmus nem terjedt ki a tartózkodás jogával nem 
rendelkező külföldi áldozatokra, a kormány minden olyan esetben, 
amikor azt az adott civilszervezet kérte, eseti engedélyt adott egy 
állami finanszírozású civilszervezetnek arra, hogy szolgáltatásokat 
nyújtson – például pénzügyi támogatást, védett szállást és 
egészségügyi ellátást. A külföldi áldozatoknak 30 nap gondolkodási 
idő áll a rendelkezésére, hogy eldöntsék, segítenek-e a bűnüldöző 
szerveknek; ez alatt az időszak alatt legfeljebb hat hónapra szóló 
ideiglenes tartózkodási igazolásra jogosultak. A hatóságokkal 
együttműködő személyek az együttműködés tartama alatt 
tartózkodási engedélyre jogosultak. 2021-ben egy mozambiki nő és 
gyermeke humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkezett. A 
törvény kötelezte a kormányt, hogy egy éven keresztül havonta 
22 800 Ft (70 USD) támogatást nyújtson az emberkereskedelem 
áldozatává vált harmadik országbeli állampolgároknak. A törvény 
azt is előírta a kormány számára, hogy az emberkereskedelem 
menekültügyi eljárás során azonosított áldozatai részére azonnal 
pszichológiai vagy pszichiátriai segítséget nyújtson a befogadó 
intézményen keresztül, valamint hogy az áldozatsegítő 
szolgálatokon keresztül szükség esetén szállást biztosítson nekik. 
A kormány azonban nem tett kellő erőfeszítéseket az áldozatoknak 
a veszélyeztetett csoportok, így például a menedékkérők és a 
kísérő nélküli gyermekek körében történő felismerésére és 
azonosítására. 

Az áldozatsegítő rendszer az Igazságügyi Minisztérium felügyelete 
alatt működött, és az áldozatsegítő szolgálatokat és központokat, 
valamint egy segélyvonalat foglalt magában; a Minisztérium 934 
millió Ft-ot (2,86 millió USD-t) különített el a rendszerre. Ezeket a 
kiadásokat a kapcsolati erőszak és más bűncselekmények, köztük 
az emberkereskedelem áldozataira fordították. Minden magyar és 
uniós áldozat jogosult volt a segítő szolgáltatásokra, köztük az 
állam által biztosított pénzügyi támogatásra, pszichológiai 
szolgáltatásokra, jogi segítségre, tanúvédelemre és védett 
szállásra. A kormányrendelet 2021. évi módosításai nyomán 
megváltoztak az áldozatok pénzügyi támogatásának a feltételei: a 
bűncselekmény elkövetésétől számított három napról nyolc napra 
nőtt az azonnali támogatás igénylésének a határideje; ezenkívül 
megszüntették az áldozatok védett szálláson való tartózkodása 
tekintetében előírt maximális időtartamot, ezáltal lehetővé téve a 
szociális munkások számára, hogy eseti alapon határozzák meg, 
hogy az áldozatok mennyi ideig tartózkodhatnak a védett 
szállásokon. 2021-ben egy, a kormány által finanszírozott 
civilszervezet három védett szállást tartott fenn, amelyek szállást, 
utaztatást, reintegrációs támogatást, családi ellátást, pénzügyi 
tanácsadást és utógondozást biztosítottak. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma egy civilszervezetnek és egy egyháznak 

finanszírozást nyújtott annak érdekében, hogy hozzanak létre egy 
új védett szállást az emberkereskedelem áldozatai és azok 
családjai számára; a védett szállás legfeljebb három évig biztosít 
szálláshelyet és segítő szolgáltatásokat az áldozatoknak. 2021 
decemberében annak érdekében, hogy a védett szállásról való 
kiköltözésüket követően segítsen a családoknak a reintegrációban, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy már meglévő 
létesítményben szálláshelyeket alakított ki hat olyan szülő és azok 
gyermekei számára, akik korábban bűncselekmények – többek 
között emberkereskedelem – áldozataivá váltak. 

A Miniszterelnökség pénzügyi támogatást nyújtott két 
civilszervezetnek olyan védett szállások működtetése céljából, 
amelyek biztonságos szálláshelyet és számos szolgáltatást – 
többek között orvosi ellátást és utaztatást – nyújtottak az 
áldozatoknak. Azon célkitűzésével összhangban, hogy 2025-ig 
évente három központot nyisson meg, az Igazságügyi Minisztérium 
folytatta az áldozatsegítő központok országos hálózatának a 
kiépítését, és 2021-ben további három központot nyitott meg, a 
munkavállalóknak pedig képzéseket nyújtott az 
emberkereskedelem áldozatainak azonosításáról és 
nyilvántartásba vételéről. Azokon a területeken, ahol nem állnak 
rendelkezésre ilyen központok, a minisztérium áldozatsegítő 
„hotspotokat” nyitott (2021-ben kettőt) annak érdekében, hogy 
megkönnyítse az áldozatok támogatását. A központok és a 
„hotspotok” a kapcsolati erőszak és más bűncselekmények, köztük 
az emberkereskedelem áldozatainak nyújtottak segítséget. A 
megfigyelők arról számoltak be, hogy a központokban dolgozó 
személyek többsége jogi végzettségű volt, azonban nem 
rendelkezett a szociális ellátással kapcsolatos ismeretekkel, és 
nem volt tapasztalata az áldozatok támogatása terén. A 
megfigyelők arról is beszámoltak, hogy a munkavállalók állítólag 
egyes értelmi fogyatékossággal élő személyeket és hajléktalanokat 
hamisan úgy tüntettek fel, mintha emberkereskedelem áldozatai 
lennének, azért, hogy ezáltal igazolják a központok 
létjogosultságát, és hogy elérjék a kitűzött számokat. 2021-ben a 
kormány egy civilszervezettel együtt folytatta annak a kétéves 
kísérleti projektnek a megvalósítását, melynek célja, hogy 
reintegrációs támogatást nyújtson az emberkereskedelem 50 
potenciális áldozatának. A projektet részben a kormány 
finanszírozta, amelyhez 25 millió Ft-tal (76 610 USD-vel járult 
hozzá). A projekt keretében minden áldozat 500 000 Ft-ig (1530 
USD-ig) terjedő pénzügyi támogatásra volt jogosult; a jelentéstételi 
időszakban 14 áldozat kapott ilyen kifizetést. Emellett 2021-ben az 
Európai Unió Belső Biztonsági Alapjának és a magyar 
Belügyminisztériumnak a társfinanszírozásával a kormány egy 
nemzetközi szervezettel együtt végrehajtott egy egyéves 
visszatérési és reintegrációs projektet. A projekt arra irányult, hogy 
javítsa és megszilárdítsa az áldozatok önkéntes visszatéréséhez 
nyújtott segítséget és a fenntartható reintegrációt, valamint hogy 
megelőzze az újbóli áldozattá válást. Az áldozatok segítéséről szóló 
törvény további módosításai lehetővé tették, hogy az erőszakos 
bűncselekmények, például az emberkereskedelem áldozatai 
jövedelmi helyzetüktől függetlenül kárenyhítésben 
részesülhessenek, valamint három hónapról egy évre 
hosszabbították meg a kárenyhítés igénylésének a határidejét. 
2021-ben az Igazságügyi Minisztérium arról számolt be, hogy az 
áldozatok 11,5 millió Ft (35 240 USD) állami kárenyhítésben 
részesültek, ezek a statisztikák azonban az összes 
bűncselekménytípus áldozataira vonatkoztak – köztük az 
emberkereskedelemre is. 

2021-ben hatályba léptek a büntetőeljárásról szóló törvény és 
egyes kapcsolódó ágazati jogszabályok új rendelkezései, amelyek 
módosították a gyermekeket – köztük a gyermekkereskedelem 
áldozatait – érintő eljárások lefolytatását azáltal, hogy 
megerősítették a gyermekvédelmi szolgálatok és az 
igazságszolgáltatás közötti együttműködést. A kormány ezt az új 
megközelítést a Barnahus-módszerre alapozta, amely egy olyan 
multidiszciplináris, intézményközi modell, amely összehangolt és 
hatékony megoldást kínál a gyermekkorú áldozatok számára annak 
megelőzése érdekében, hogy a nyomozás és a bírósági eljárás 
során újabb traumákat szenvedjenek el. A kormány két olyan 
interdiszciplináris központot tartott fenn a gyermekkorú áldozatok 
és tanúk számára, amely a Barnahus-módszert alkalmazta. Az 
általános védelmi intézkedés végrehajtása érdekében – amely 
felhatalmazza a rendőrséget arra, hogy a gyermekkereskedelem 
áldozatait legfeljebb 60 napra kijelölt óvóhelyeken helyezze el – a 
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kormány ágazatközi munkacsoportot tartott fenn az érdekelt felek, 
például a rendőrség és a kijelölt gyermekotthonok között. Öt ilyen 
intézmény állt rendelkezésre a gyermekkereskedelem áldozatainak 
a befogadására (amelyek közül az egyik egy kizárólag fiúknak 
fenntartott intézmény volt); a munkacsoport 10 gyermekkorú 
áldozatot utalt ezekre a menedékhelyekre. Továbbra is tartós 
problémák álltak fenn a gyermekkorú áldozatok védelmével és a 
részükre nyújtott segítséggel kapcsolatban. A szakértők tartós 
problémaként jelölték meg a gyermekkereskedelem áldozatainak 
nyújtandó segítség és speciális szolgáltatások hiányát. A 
gyermekkorú áldozatok azonosítására, kezelésére és 
támogatására csupán az általános gyermekvédelmi rendszer és az 
állami fenntartású otthonok álltak a kormányzat rendelkezésére, 
melyek személyi feltételei és erőforrásai azonban nem elegendőek 
a megfelelő ellátás, illetve biztonság biztosításához; ennek 
következtében fennáll annak veszélye, hogy az érintettek 
ismételten az emberkereskedelem áldozatává válnak. A szakértők 
továbbra is aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy az állami 
fenntartású otthonokban, illetve árvaházakban élő gyermekek – 
különösen a fogyatékossággal élő gyermekek, például a sajátos 
nevelési igényű vagy a függőséggel és mentális betegséggel 
egyszerre küzdő (kettős szükségletű) lányok – különösen 
veszélyeztetettek a szexuális célú emberkereskedelem 
szempontjából; mintegy 23 000 gyermek élt állami fenntartású 
intézményben, köztük 300 háromévesnél fiatalabb gyermek is. Az 
uniós és a nemzeti előírások szerint a gyermekvédelmi 
intézmények és az állami fenntartású otthonok kötelesek 
feljelentést tenni minden olyan esetről, amelyben feltételezhetően 
gyermekeket zsákmányoltak ki szexuális célú emberkereskedelem 
céljából; a megfigyelők szerint azonban a bűnüldöző szervek egyes 
tagjai az érintett gyermekeket nem kezelték áldozatként. A korábbi 
évektől eltérően – amikor a hatóságok a gyermekkereskedelem 
áldozataival szemben büntetéseket alkalmaztak azon jogellenes 
cselekmények miatt, amelyek elkövetésére az emberkereskedők 
kényszerítették őket – 2021-ben a hatóságok már alkalmazták azt 
a rendelkezést, amely a gyermekkorú áldozatok esetében a 
szankciók mellőzését írja elő; egy esetben azonban a hatóságok 
arról számoltak be, hogy egy lányt üzletszerű szexuális 
tevékenységhez kapcsolódó bűncselekmény miatt 
figyelmeztetésben részesítettek. A szakértők megkérdőjelezték a 
gyermekek megbüntetésére vonatkozó kormányzati adatok 
pontosságát, és megjegyezték, hogy a hatóságok nagy 
valószínűséggel rövid ideig fogva tartják a gyermekeket. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma gyermekvédelmi szakembereknek 
szóló, 30 órás szakképzést tartott a gyermekkereskedelemről és a 
közelmúltbeli jogszabályi változásokról. Emellett az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 16,6 millió Ft-ot (50 870 USD-t) 
biztosított egy civilszervezetnek annak érdekében, hogy a 
gyermekkereskedelem megelőzését és kezelését célzó 
programokat szervezzen az árvaházakban. A kormány fenntartott 
egy 24 órás gyermekvédelmi segélyvonalat, amely három riasztást 
kapott állami gondozásban élő, potenciálisan a szexuális célú 
emberkereskedelem áldozatává vált gyermekekről. 

Az Ukrajnában végrehajtott teljes körű orosz invázió elől menekülő 
ukránok beáramlására válaszul a Belügyminisztérium a 
határátkelőhelyeken, a védett szállásokon, a főbb 
vasútállomásokon és az önkormányzatoknál 90 000 ukrán és 
magyar nyelvű szórólapot nyomtatott ki és osztott szét, valamint 
azokat az interneten is terjesztette annak érdekében, hogy felhívja 
a figyelmet az emberkereskedők potenciális tevékenységeire és az 
emberkereskedelem veszélyeire. A kormány emellett létrehozott 
egy új segélyvonalat is, amelyen magyarul, angolul és ukránul nyújt 
tájékoztatást az ideiglenes védelem kérelmezésére irányuló 
eljárásról. A kormány a három határ menti megyében 28 000 fő 
befogadására alkalmas ideiglenes menedékhelyeket hozott létre, 
amelyek kapacitása akár 120 000 ember befogadására is elegendő 
lehet. Az egészségügyi ellátás biztosítására a kormány kilenc 
kórházat jelölt ki, amelyek 11 300 beteget tudnak ellátni, 
figyelemmel a világjárvány miatt szükséges karanténra is. Azon 
menekültek számára, akik úgy döntöttek, hogy szeretnének 
Budapesten maradni, a Fővárosi Önkormányzat szálláshelyeket 
hozott létre: két hajléktalanszállót és egy idősek otthonát összesen 
440 férőhelyet biztosító befogadóállomásokká alakítottak át. A 
megfigyelők azonban arról számoltak be, hogy az ukránul beszélő 
szociális munkások hiánya miatt az önkormányzat nem tudott 
megfelelő segítséget nyújtani a menedékhelyeken tartózkodó 
nagyszámú gyermek pszichoszociális szükségleteinek a 

kielégítéséhez. Ezenkívül több civilszervezet is aggodalmának 
adott hangot a nyilvántartásba vétellel és a segítségnyújtással 
kapcsolatban – különösen a kísérő nélküli gyermekek és más 
veszélyeztetett csoportok tekintetében –, és megjegyezték, hogy 
nem érhetők el lefordított tájékoztató anyagok, hogy az érintettek 
csak korlátozottan férnek hozzá a formanyomtatványokhoz és az 
ismertetőkhöz, valamint hogy a követelmények teljesítése nehéz 
vagy egyenesen lehetetlen, így például a támogatások vagy az 
oktatási szolgáltatások igénybevételéhez magyarországi 
bejelentett címre van szükség. Ukrajna magyarországi nagykövete 
egy 2022. áprilisi interjúban kijelentette, hogy a magyar kormány 
nem nyújt rendszeres tájékoztatást az országba érkező ukrán 
menekültekről, és nem rendelkezik információval 53 olyan kísérő 
nélküli ukrán gyermek hollétéről, aki átlépte a magyar határt. 2022 
áprilisáig a hatóságok mintegy 100 000 ukrán állampolgárnak adtak 
ki 30 napos ideiglenes tartózkodási engedélyt. 2022 márciusában a 
Belügyminisztérium arról számolt be, hogy a menekültek között 
nem azonosított olyan személyeket, akik emberkereskedelemnek 
estek áldozatul. 

MEGELŐZÉS 
A kormány továbbra is erőfeszítéseket tett a megelőzés érdekében. 
Az emberkereskedelem elleni nemzeti koordinátor belföldön és 
nemzetközi szinten is támogatta az emberkereskedelem elleni 
erőfeszítéseket, valamint elnöki posztot töltött be a nemzeti 
koordinációs mechanizmusban, amely figyelemmel kísérte az 
emberkereskedelem elleni nemzeti stratégia végrehajtását. A 
kormány a 2020–2023-ra szóló, emberkereskedelem elleni nemzeti 
stratégia keretében folytatta a 2020–2021-re vonatkozó nemzeti 
cselekvési terv végrehajtását. 2021-ben a Miniszterelnökség 5 
millió Ft-ot (15 320 USD-t) biztosított egy kutatás támogatására, 
amely annak felmérésére irányult, hogy a védett szállások, a 
támogató szolgálatok és a szociális intézmények képesek-e 
hatékony segítséget nyújtani az emberkereskedelem áldozatainak; 
az eredményeket a Miniszterelnökség előkészítette a nemzeti 
stratégiába való beépítésük érdekében. A Belügyminisztérium 
együttműködött a magyar egyetemekkel annak érdekében, hogy az 
emberkereskedelem bekerüljön a szociális munkához kapcsolódó 
tantervekbe, és ennek eredményeként az őszi félévben több 
egyetemen is megkezdődött az emberkereskedelemmel 
kapcsolatos rendszeres oktatás. A rendőrség folytatta az arra 
irányuló tájékoztató kampányát, hogy felhívja a gyermekek 
figyelmét az emberkereskedelemmel kapcsolatos veszélyekre. A 
kormány támogatta az egyik civilszervezet által fenntartott 24 órás 
országos segélyvonal működését, amelyhez mintegy 202,5 millió 
Ft-ot (620 560 USD-t) biztosított. A segélyvonal magyarul és 
angolul nyújtott szolgáltatást, és segítséget biztosított a kapcsolati 
erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak. 2021-ben a 
segélyvonal 55 potenciális áldozatot támogatott, és 24 áldozatot 
irányított a védett szállásokra (2020-ban 51, illetve 19 főt). A 
kormányzat nem tett erőfeszítéseket az üzletszerű szexuális 
cselekmények iránti kereslet visszaszorítására. A 
Belügyminisztérium lezárta azt a kutatást, amely munkaerő-
kereskedelem férfi áldozatai körében vizsgálta az áldozatsegítés 
hatékonyságát, és az eredményekről kézikönyvet adott ki. 

2021-ben a kormány átmeneti jogszabályokat fogadott el a külföldi 
állampolgárok foglalkoztatására vonatkozóan, és lehetővé tette 
számukra, hogy a világjárvány alatt számos különböző 
munkakörben – így például építészmérnökként, szakácsként, 
szociális munkásként, kiszolgáló személyzetként vagy 
buszsofőrként – engedély nélkül is munkát vállaljanak. Bár a 
törvény megtiltotta a magán-munkaközvetítő ügynökségek 
számára a közvetítési díjak felszámítását, a kormány nem 
rendelkezett világos keretrendszerrel és célzott erőforrásokkal a 
külföldi munkaerőközvetítés szabályozására, ami a külföldi 
állampolgárokat a kizsákmányolás veszélyének tette ki. 2021-ben 
a kormány új jogszabályt fogadott el a munkaügyi törvények 
munkáltatók általi betartásának a szabályozása érdekében; külön 
rendelet részletezte a törvény munkaügyi felügyelőség általi 
végrehajtását, ideértve a munkavállalók további foglalkoztatását 
megtiltó közigazgatási szankciókat, valamint a bírságokat is. 
Ezenkívül a munkaügyi hivatal nem volt jogosult a munkaerő-
közvetítő ügynökségek vizsgálatára, illetve arra, hogy bírságokat 
vagy büntetéseket szabjon ki azokra a külföldi munkaközvetítő 
ügynökségekre, amelyek emberkereskedelemmel kapcsolatos 
bűncselekményeket követtek el; azonban értékelhette, hogy az 
ügynökségek betartják-e az ideiglenes foglalkoztatásra vonatkozó 
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szabályokat. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az 
Országos Rendőr-főkapitányság között 2021-ben létrejött, a 
munkaerő- kereskedelem áldozatainak azonosítását célzó 
együttműködési megállapodásnak megfelelően a rendőrség és a 
munkaügyi felügyelők Magyarország minden megyéjében havonta 
átlagosan egy közös, előre be nem jelentett ellenőrzést tartottak. 
Emellett 2021 júniusában a munkaügyi felügyelők és az 
idegenrendészeti hatóság tisztviselői minden megyében közös 
ellenőrzéseket végeztek, amelyek a munkaerő-kizsákmányolás 
összes formájának a felderítésére irányultak. 

A média és a nemzetközi szervezetek állításai szerint a hatóságok 
válogatás nélkül, sok esetben erőszakkal toloncolták ki a 
menedékkérőket; egy, a jogok határokon biztosított védelméről 
szóló 2021. évi jelentés bírálattal illette a kormányt a menekültek és 
a migránsok Szerbiába történő erőszakos visszatoloncolása miatt. 
Az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy a 
menedékkérők magyar hatóságok általi automatikus 
visszatoloncolása sérti a kollektív kiutasításnak az emberi jogok 
európai egyezményében foglalt tilalmát. Ezenkívül az UNHCR 
„sajnálatát fejezte ki” amiatt, hogy a kormány úgy döntött, hogy 
meghosszabbítja a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet”, 
melynek keretében a rendőrség felhatalmazást kapott, hogy 
automatikusan kitoloncolja a Magyarországra történő jogellenes 
belépés és/vagy a jogellenes magyarországi tartózkodás miatt 
elfogott harmadik országbeli állampolgárokat; fokozott 
veszélyeztetettségük miatt ezek a személyek az 
emberkereskedelem áldozatai lehetnek, illetve azzá válhatnak. A 
szakértők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a döntés 
megtagadta a menedékjoghoz való hozzáférést azoktól a 
nemzetközi védelemre szoruló személyektől, akik már az 
országban tartózkodnak. A tranzitzónák 2020-ban bekövetkező 
bezárását követően a kormány úgy rendelkezett, hogy a 
menedékkérőknek a belgrádi vagy a kijevi nagykövetségen 
keresztül kell benyújtaniuk a menedékjog iránti kérelmeiket; a 
menedékkérőknek a kérelmekkel együtt be kellett nyújtaniuk egy 
általános – az emberkereskedelmet nem érintő – kérdésekre adott 
válaszokat tartalmazó szándéknyilatkozatot. A civilszervezetek 
aggályosnak találták, hogy az új rendszer korlátozta a 
menedékjoghoz való hozzáférést, és növelte a menedékkérők 
körében az emberkereskedelem kockázatát. 

AZ EMBERKERESKEDELEM JELLEGE 
Ahogy az utóbbi öt év jelentéseiből látható, az emberkereskedők 
Magyarországon belföldi és külföldi áldozatokat is 
kizsákmányolnak, külföldön pedig Magyarországról származó 
áldozatok kizsákmányolását valósítják meg. A veszélyeztetett 
csoportok közé tartoznak a mélyszegénységben élő magyarok, az 
alulképzett fiatal felnőttek, az egyedülálló anyák, a menedékkérők, 
a fogyatékossággal élő személyek, az állami intézetekben élő 
gyermekek, a hajléktalan férfiak és a romák. A romák – akik az 
ország legnagyobb etnikai kisebbségét alkotják – jelentős számban 
képviseltetik magukat az emberkereskedelem áldozataiként 
azonosított személyek között. 2021 második felében a rendőrség a 
határokon átnyúló szervezett emberkereskedelmi tevékenységek 
fokozódásáról számolt be, ami arra utal, hogy az emberkereskedők 
alkalmazkodtak a világjárvány miatt jelentkező új körülményekhez. 
A magyar nők, fiúk és lányok mind belföldön, mind külföldön a 
szexuális célú emberkereskedelem áldozataivá válhatnak – 
külföldön elsősorban Európán belül, Ausztriában, 
Németországban, Hollandiában, Svájcban és az Egyesült 
Királyságban pedig különösen nagy számban. Magyarországon 
továbbra is a szexuális célú emberkereskedelem jelenti az 
emberkereskedelem leggyakoribb formáját. Az emberkereskedők a 
mezőgazdaságban, az építőiparban, a vendéglátásban és a 
gyáriparban zsákmányolnak ki magyarokat a munkaerő-
kereskedelem keretében. A civilszervezetek beszámolói szerint 
továbbra is aggodalomra ad okot a belföldi munkaerő-
kereskedelem – különösen a vidéki területeken – azon ukránok és 
más harmadik országbeli állampolgárok körében, akik az 
országban tapasztalható munkaerőhiány csökkentése céljából 
érkeznek Magyarországra. Bár a mezőgazdaságban és az 
építőiparban az idénymunkások ki vannak téve a munkaerő-
kereskedelem veszélyének, az áldozatok többsége magyar 
állampolgár, különösen olyan felnőtt férfiak, akiket családtagjaik és 
ismerőseik házi szolgaság és mezőgazdasági munkák, például 
takarítás, tereprendezés és gazdálkodás céljaira zsákmányolnak ki. 
Mintegy 23 000 magyar gyermek él állami fenntartású 

gyermekgondozási intézményben – köztük 300 háromévesnél 
fiatalabb gyermek is –, akik ki vannak téve az emberkereskedelem 
veszélyének. A belföldön és külföldön szexuális célú 
emberkereskedelem keretében kizsákmányolt gyermekek jelentős 
számban állami fenntartású intézményekből, árvaházakból és 
javítóintézetekből kerülnek ki, és az emberkereskedők akkor 
toborozzák őket, amikor elhagyják az említett intézményeket. A 
kormány beszámolója szerint az enyhe értelmi fogyatékossággal 
és/vagy sajátos nevelési igényekkel rendelkező, így többek között 
az aszociális magatartást tanúsító, a pszichoaktív szereket 
használó vagy a pszichiátriai betegségben szenvedő, állami 
intézményekben élő serdülőkorú lányok a legveszélyeztetettebbek 
a szexuális célú emberkereskedelem szempontjából. Az 
emberkereskedelem kelet-európai országokból származó áldozatai 
– valamint a menedékkérők és az okmányokkal nem rendelkező 
migránsok, akik közül egyesek az emberkereskedelem áldozatai 
lehetnek vagy azzá válhatnak – Magyarországon keresztül utaznak 
Nyugat-Európába. Az a több ezer külföldi állampolgár és ukrán 
menekült – túlnyomóan nők és gyermekek –, aki az Ukrajnában 
zajló teljes körű orosz invázió elől menekülve, menedéket keresve 
lépi át Magyarország határát, rendkívüli mértékben veszélyeztetett 
az emberkereskedelem szempontjából. 


