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Mirkóczki Ádám úr részére
országgyfiIési képviselő

Budapes t
Széchenyi rakpart 19 .
1358

Válasz Mirkóczki Ádám (Jobbik) és Sneider
Tamás (Jobbik) K/2098 . számú írásbeli
kérdésére

Tisztelt Képviselő úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI .'törvény 42 . (9) bekezdése alapján „Mit tesz a
Kormány a modern rabszolgaság megszüntetéséért, az Alaptörvényben foglalt ember i
méltóság és elidegeníthetetlen alapvető jogok védelme érdekében?” címmel benyújtott,
K/2098. számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

Megengedhetetlen; hogy magyar állampolgárok, illetve az ország területén tartózkod ó
személyek emberkereskedelem vagy kizsákmányolás áldozatává váljanak. Ennek megelőzése
érdekében minden rendelkezésre álló törvényes eszközt be kell vetni és határozottan fel kel l
lépni ezzel a bűnözési formával szemben . Ennek érdekében szigorítottuk a Büntető
Törvénykönyvet, amelynek eredményeképpen 2013 . július 1-jétől az emberkereskedelem
bűncselekmény új törvényi tényállásának megfogalmazása megfelel a nemzetközi
egyezmények elvárásainak. A Büntető Törvénykönyv 192 . §-ában az emberkereskedelem
különös részi tényállása új elemként szabályozza a kizsákmányolási célzattal történő
elkövetést. Emellett a tényállást kiegészítik a prostitúcióhoz kapcsolódó, élősködő
bűncselekmények, a szexuális bűncselekmények, a munka célú kizsákmányoláshoz fűződő
bűncselekmények, illetve a gyermekek védelmét szolgáló egyéb rendelkezések .
Az áldozattá válás megelőzésének legfontosabb eleme a folyamatos tájékoztatás a különböz ő
célcsoportok körében. Tekintettel arra, hogy a nevelőintézetekben, állami gondozásban
nevelkedő fiatalok veszélyeztetettsége nagy, a rendőrség kiemelt hangsúlyt fektet a fiatalok
körében az áldozattá válás megelőzésére . Felvilágosító programokat és kampányokat
szerveznek a prostitúcióra, koldulásra, tiltott- munkára kényszerítés veszélyeinek
megismertetésére .
Kiemelt figyelmet fordítanak továbbá a különböző intézmények (családsegítő és
gyermekjóléti szolgálatok, iskolák, gyermekvédelmi szakellátó intézmények, civil
szervezetek, hajléktalanszállók) közötti jelzőrendszer működtetésére, annak érdekében, hogy
az áldozattá válás megakadályozható legyen .
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szervezetek, hajléktalanszállók) közötti jelzőrendszer működtetésére, annak érdekében, hog y
az áldozattá válás megakadályozható legyen.
Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, együttműködve az IOM
Nemzetközi Migrációs Szervezettel, a prostitúcióval, emberkereskedelemmel összefüggő
jogsértések visszaszorítására, az áldozattá válás megelőzésére módszertani útmutató t
dolgozott ki . Ez bemutatja az emberkereskedelem folyamatát, a toborzás módszereit, az
alkalmazott eszközöket, a megtévesztési lehet őségeket és a leggyakrabban ajánlot t
tevékenységeket. Ismerteti az áldozattá válás megelőzésének speciális módszereit, a
felvilágosítás és tájékoztatás formáit, továbbá kiemeli azokat a sarkalatos pontokat, amelyekr e
figyelni kell egy esetleges külföldi tartózkodás vagy munkavállalás ideje alatt .
A Belügyminisztérium szervezésében, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálaton belül működő magyarországi EURES (Európai Foglalkoztatás i
Szolgálat), az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegít ő Szolgálat, a Fehér Gyűrű Közhasznú
Egyesület, a Brit Nagykövetség, az Osztrák Nagykövetség, a Svájci Nagykövetség, a Hollan d
Nagykövetség, és a Belga Nagykövetség közrem űködésével, 2014-ben harmadik alkalomma l
került megrendezésre az emberkereskedelem elleni küzdelemr ől szóló kampány a Sziget
Fesztivál Civil Szigeten . A jelenleg is folyamatban lévő kampány célja a figyelemfelhívás a
külföldi munkavállalásban rejlő veszélyekre, a külföldön dolgozni szándékozók tájékoztatása
jogaikról és lehetőségeikrő l .
Tekintettel a jelenség összetettségére és határon átnyúló jellegére, szoros és sikere s
nemzetközi együttműködést folytatunk Hollandiával, Belgiummal, Svájccal, az Egyesül t
Királysággal és Ausztriával. Közös nyomozócsoportok felállítása révén számos esetben
kerültek felszámolásra magyar emberkeresked ő csoportok .
Eredményesen zajlik a magyar, holland, osztrák rend őrség és az Europol „Magyar szervezett
bűnözői csoportok által Európában elkövetett szexuális célú kizsákmányolás elleni műveleti
együttműködés” című projektje. Ennek célja a magyar szervezett bűnözői csoportokkal
szemben folytatott eljárások hatékonyságának növelése, az illegális tevékenységükb ől
származó vagyonok feltárása, valamint a velük kapcsolatban álló b űnözői csoportok
felderítése . Az Európai Unió szervezett bűnözés és határon átnyúló súlyos bűnözés ellen
folytatott küzdelmének EMPACT projektje keretén belül 2014 szeptemberében közö s
akciónapok végrehajtására került sor Magyarországon . Ennek keretében összehangolt ,
komplex művelet zajlott az emberkereskedelem és a kizsákmányoló jellegű további
bűncselekmények lehetséges elkövet ő inek felderítése érdekében.
A fentiek tükrében elmondható, hogy a Belügyminisztérium mind hazai, mind nemzetköz i
szinten minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel, határozottan fellép az emberi
méltóság és az alapvető jogok megsértésével szemben, és mindent megtesz annak megel őzése
érdekében .

Budapest, 2014 . december „ 3 . "
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Sneider Tamás úr részére
országgyűlési képviselő

Buda:ues t
Széchenyi rakpart 19.
1358

Válasz Mirkóczki Ádám (Jobbik) és Sneider
Tamás (Jobbik) K/2098 . számú írásbeli
kérdésére

Tisztelt: Képviselő úr!

Az Országgyíílésról szóló 2012 . évi=I. törvény 42 . § (9) bekezdése alapján „Mit tesz a
Kormány a modern rabszolgaság megszüntetéséért, az Alaptörvényben foglalt emberi
méltóság és elidegenfthetetlen alapvet ő jogok védelme érdekében?” címmel benyújtott ,
K/2098. számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

Megengedhetetlen, hogy magyar állampolgárok, illetve az ország területén tartózkodó
személyek emberkereskedelem vagy kizsákmányolás áldozatává váljanak . Ennek megelőzése
érdekében minden rendelkezésre álló törvényes eszközt be kell vetni és határozottan fel kel l
lépni . ezzel a bűnözési formával- szemben. Ennek érdekében szigorítottuk a Büntető
Törvénykönyvet, amelynek eredményeképpen 2013 . július 1-jétő l az emberkereskedelem
bűncselekmény új . törvényi tényállásának megfogalmazása megfelel a nemzetköz i
egyezmények . elvárásainak. .A Büntető Törvénykönyv 192. §-ában az emberkereskedelem
különös részi tényállása új elemként szabályozza a kizsákmányolási célzattal történő
elkövetést . Emellett a tényállást kiegészítik a prostitúcióhoz kapcsolódó, élősködő
bűncselekmények, a szexuális bűncselekmények, a munka célú kizsákmányoláshoz fűződő
bűncselekmények, illetve a gyermekek védelmét szolgáló egyéb rendelkezések:
Az áldozattá válás megelőzésének legfontosabb eleme a folyamatos tájékoztatás a különböző
célcsoportok körében . Tekintettel arra, hogy a nevelőintézetekben, állami gondozásban
nevelkedő fiatalok veszélyeztetettsége nagy, a rendőrség kiemelt hangsúlyt fektet a fiatalok
körében az áldozattá válás megelőzésére . Felvilágosító programokat és kampányoka t
szerveznek a prostitúcióra, koldulásra, : tiltott munkára kényszerítés veszélyeinek

. megismertetésére.
Kiemelt figyelmet ' fordítanak továbbá a különböző intézmények (családsegítő és
gyermekjóléti szolgálatok, iskolák,' gyermekvédelmi szakellátó intézmények; civil
szervezetek, hajléktalanszállók) közötti jelzőrendszer működtetésére, annak érdekében, hogy
az áldozattá válás megakadályozható legyen .
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szervezetek, hajléktalanszállók) közötti jelz őrendszer működtetésére, annak érdekében, hogy
az áldozattá válás megakadályozható legyen .
Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, együttműködve az IOM
Nemzetközi Migrációs Szervezettel, a prostitúcióval, emberkereskedelemmel összefügg ő
jogsértések visszaszorítására, az áldozattá válás megel őzésére módszertani útmutatót
dolgozott ki . Ez bemutatja az emberkereskedelem folyamatát, a toborzás módszereit, az
alkalmazott eszközöket, a megtévesztési lehet őségeket és a leggyakrabban ajánlott
tevékenységeket. Ismerteti az áldozattá válás megelőzésének speciális módszereit, a
felvilágosítás és tájékoztatás formáit, továbbá kiemeli azokat a sarkalatos pontokat, amelyekr e
figyelni kell egy esetleges külföldi tartózkodás vagy munkavállalás ideje alatt .
A Belügyminisztérium szervezésében, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálaton belül működő magyarországi EURES (Európai Foglalkoztatási
Szolgálat), az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálat, a Fehér Gyűrű Közhasznú
Egyesület, a Brit Nagykövetség, az Osztrák Nagykövetség, a Svájci Nagykövetség, a Hollan d
Nagykövetség, és a Belga Nagykövetség közreműködésével, 2014-ben harmadik alkalomma l
került megrendezésre az emberkereskedelem elleni küzdelemr ől szóló kampány a Sziget
Fesztivál Civil Szigeten . A jelenleg is folyamatban lévő kampány célja a figyelemfelhívás a
külföldi munkavállalásban rejlő veszélyekre, a külföldön dolgozni szándékozók tájékoztatás a
jogaikról és lehet őségeikrő l .
Tekintettel a jelenség összetettségére és határon átnyúló jellegére, szoros és sikere s
nemzetközi együttműködést folytatunk Hollandiával, Belgiummal, Svájccal, az Egyesül t
Királysággal és Ausztriával. Közös nyomozócsoportok felállítása révén számos esetbe n
kerültek felszámolásra magyar emberkereskedő csoportok .
Eredményesen zajlik a magyar, holland, osztrák rendőrség és az Europol „Magyar szervezett
bűnözői csoportok által Európában elkövetett szexuális célú kizsákmányolás elleni m űveleti
együttműködés” című projektje . Ennek célja a magyar szervezett bűnöző i csoportokkal
szemben folytatott eljárások hatékonyságának növelése, az illegális tevékenységükb ő l
származó vagyonok feltárása, valamint a velük kapcsolatban álló b űnözői csoportok
felderítése . Az Európai Unió szervezett bűnözés és határon átnyúló súlyos bűnözés ellen
folytatott küzdelmének EMPACT projektje keretén belül 2014 szeptemberében közö s
akciónapok végrehajtására került sor Magyarországon . Ennek keretében összehangolt,
komplex művelet zajlott az emberkereskedelem és a kizsákmányoló jellegű további
bűncselekmények lehetséges elkövet ő inek felderítése érdekében .
A fentiek tükrében elmondható, hogy a Belügyminisztérium mind hazai, mind nemzetközi
szinten minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel, határozottan fellép az ember i
méltóság és az alapvető jogok megsértésével szemben, és mindent megtesz annak megelőzése
érdekében .

Budapest, 2014 . december „

Üdvözlettel :
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BELÜGYMINISZTÉRIUM

DR. PINTÉR SÁNDOR
miniszter

BM/13244- W201 4

Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnök e

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2. melléklet 43 .
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Mirkóczld Ádám
(Jobbik) és Sneider Tamás (Jobbik) országgyű lési képviselők „Mit tesz a Kormány a modern
rabszolgaság megszűntetéséért, az Alaptörvényben foglalt emberi méltóság és
edidegeníthétetlen. alapvetőjogok védelme érdekében? "című, K/2098 . számú, írásbeli választ
igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2014 . december „ 3 .”

r

Tisztelettel :

1051 Budapest, József Attila u . 2-4. Telefon : (06 1) 441 1717 Fax : (06 1) 441 1720 E-mail : miniszter@bm.gov.hu
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