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1. Az Országgyűlés a probléma kiemelt társadalmi és foglalkoztatási jelent őségét elismerve

összehangolt intézkedéseket tart szükségesnek annak érdekében, hogy a modernkori rabszolgasá g

Magyarországon is aggasztó méreteket öltő jelenségével szemben az állami szervek hatékonyan és

összehangoltan lépjenek fel, visszaszorítva a kiszolgáltatott helyzetben él ő honfitársaink nyomorá t

kihasználva sértettek ezrei, köztük gyermekek és családok személyes szabadságát, emberi méltóságá t

sértő bűncselekményeket .

2. Az Országgyű lés felkéri a Kormányt, hogy 2016. október 31-ig dolgozzon ki intézkedési tervet a

határozat mellékletét képező stratégiai célkitűzésekkel összhangban, és terjessze az Országgyűlés elé az

annak megvalósításához szükséges törvényjavaslatokat .

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a 2 . pont szerinti vizsgálat részeként a büntetőügyekben

fennálló jogalkalmazói gyakorlatot elemezve készítsen elemzést, és vizsgálja meg a rabszolgamunka önálló

büntetőjogi tényállása kidolgozásának szükségességét .

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.



Melléklet a . . . ./2016. (. . .) OGY határozathoz

A modernkori rabszolgaság visszaszorításának legfontosabb beavatkozási területei és stratégia i
célkitűzései

Al Az elkövetők felderítése, felelősségre vonása

• Új szakmai protokollok és irányelvek bevezetésével, a rendőröknek, bíráknak, ügyészeknek tartot t
speciális tréningekkel a jogalkalmazó szerveket alkalmassá kell tenni az emberkereskedelem, a
szexuális kizsákmányolás, a gyermekkereskedelem és -prostitúció, a kényszermunka, a
rabszolgamunka és a modernkori rabszolgaság valamennyi formájának . áldozatul esettek
azonosítására, az elkövetők felderítésére, információgyűjtésre és megosztásra, valamint
tudatosítani kell bennük a modemkori rabszolgaság elterjedtségét és gyakorlati megjelenés i
formáit.

• A rendőrségnek szoros együttműködést kell kialakítani a helyi önkormányzattal, szociális és
gyermekvédelmi szakemberekkel, családsegít őkkel, civil szervezetekkel. Az együttműködés
keretében olyan bűnmegelőzési csoportok alakíthatók, melyek a kizsákmányolás álta l
leginkább veszélyeztetett csoportok körében végeznek felderítő munkát .

• A rendőrségnek eljárást kell indítania az elszegényedett közösségek b űnöző i — uzsorások ,
drogkereskedők, futtatók, rabszolgatartók — ellen. Az áldozatok tanúvallomása, feljelentés e
nélkül is induljon büntetőeljárás .

• Rendőrségi-bírósági ügyekben, valamint gyermekelhelyezési ügyekben gyorsítani kell a z
eljárásokat és meg kell határozni azokat az, ügyeket, amelyeket rendkívüli eljárásban kel l
lefolytatni, az általános eljárásrendtől eltérően .

• Szükséges a tanú-és áldozatvédelem meger ősítése, a gyermek áldozatok esetében pedig
speciális rendelkezéseket kell bevezetni, illetve a már bevezetett rendelkezések alkalmazásá t
rendszeresen ellenőrizni . A bírósági eljárások során biztosítani kell, hogy az áldozat és tanú n e
találkozzon az elkövetővel . A gyermekáldozatokat csak egy alkalommal lehessen kihallgatni .

• Alkalmazni kell a bűncselekményért letartóztatott, kizsákmányolás áldozatává vált gyermeke k
büntetlenségének elvét, illetve el kell kerülni eljárás alá vonásukat .

B/ Hatékony áldozatazonosítási és —védelmi rendszer m űködtetése

• Megfelelő anyagi és szakmai támogatást kell nyújtani a szociális és gyermekvédelmi rendszer ,
valamint a civil szervezetek számára annak érdekében, hogy azok hatékonyan léphessenek fe l
a kizsákmányolás és a modernkori rabszolgaság bármely formája ellen.

• Biztosítani kell a szükséges személyi és tárgyi feltételeket . Javítani kell a kistelepülések
szakemberekkel való ellátottságát, csökkenteni az egy főre jutó esetszámokat, ami mellett
megfelelő odafigyelésre és időbeni intézkedésre van lehetőség .

• Áldozatközpontú szemlélet elterjesztésére van szükség a jelzőrendszeri tagok, kiemelten a
rendőrség, az egészségügyi dolgozók, a szociális és gyermekvédelmi ellátásban dolgozók
körében .

• Új szakmai protokollokat kell bevezetni egyes kapcsolódó szakmaterületek már meglév ő
protokolljainak felhasználásával, és azokat megismertetni az áldozatokkal foglalkoz ó
szakemberekkel, hogy képessé váljanak a modemkori rabszolgaság valamennyi formájána k
áldozatul esettek azonosítására és a szolgáltatásnyújtásra. A protokollnak tartalmaznia kell a
gyermek fogalmának harmonizált definícióját (18 éves kor alatti) . Meg kell ismertetni a
szakemberekkel az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló
Kormányrendeletet.

• Rendszeres képzéseket és speciális tréningeket kell tartani az áldozatokkal foglalkoz ó
szakemberek számára. A tréningek célja, hogy a jelz őrendszer tagjai valódi tudássa l
rendelkezzenek arról, hogy mi az emberkereskedelem, a szexuális kizsákmányolás, a



gyermekkereskedelem és -prostitúció, a kényszermunka, a rabszolgamunka és a modernkor i
rabszolgaság egyéb formái .

• Fokozni kell a jelzőrendszeri tagok együttműködését, gyakoribbá kell tenni a jelz őrendszeri
konferenciák megtartását a veszélyeztetettség időben való felismerése és az áldozatok
azonosítása érdekében. Konkrét esetmegbeszéléseket kell tartani . A jelzőrendszeri tagok által
hozzáférhető eset-adatbázis . létrehozásával megszűnhetne a papír alapú esetleírás, az esete k
párhuzamos gondozása és hatékonyabbá válhatna a fellépés .

• Erősíteni kell az orvosok jelenleg alacsony jelzőrendszeri jelenlétét, valamint a védőnők és
orvosok együttműködését . Szakmai irányelvet kell kidolgozni a pszichológusok és orvosok
részére a titoktartási kötelezettséggel összefüggésben . Az iskolákban kötelez ővé kell tenni a
gyermekvédelmi felelősök kijelölését . Iskolapszichológusok, gyerekpszichológusok,
családterapeuták bevonására van szükség .

• Az áldozatok jelzését meg kell könnyíteni : például a segítségre szoruló gyermekek, fiatalok
számára rendelkezésre álló lelkisegély-vonal további megismertetésével, valamint az Országo s
Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálaton keresztül kérhető segítség elérhetővé tételével
a fizikai bántalmazás áldozatain túl az emberkereskedelem, a szexuális kizsákmányolás, a
gyermekkereskedelem és -prostitúció, a kényszermunka, a rabszolgamunka és a modernkori
rabszolgaság valamennyi formájának áldozatul esettek számára .

• Növelni kell az áldozatvédelmi ellátórendszer kapacitásait és a működtetésre szánt forrásokat .
Különösen fontos a gyermekkorú, áldozatok elhelyezésének megoldása, a hiányzó ellátás i
rendszer kialakítása. A gyermekkereskedelem áldozatai számára speciális védett házak
kialakítására van szükség, mert a jelenlegi védett házak csak a feln őtt korú áldozatokat
fogadják .

• A traumatizált, bántalmazott, áldozattá vált gyermekek kezelésére szolgáló protokollt kell
kidolgozni a gyermekotthonok dolgozói részére és növelni kell a képzett szakemberek számát .
A gyermekotthonoknak meg kell védeniük a gyermekeket a prostitúciótól az esetek
jelentésével és pszichológiai kezelés nyújtásával . A gyermekotthonok és a rendőrség közötti
együttműködést hatékonyabbá kell tenni .

C/ Megelőzés és tudatosságnövelés

• Ki kell dolgozni az emberkereskedelem, a szexuális kizsákmányolás, a gyermekkereskedele m
és - prostitúció, a kényszermunka, a rabszolgamunka és a modernkori rabszolgaság
valamennyi formájának megelőzését szolgáló eljárási szabályokat, protokollokat . Az újból i
elkövetővé válás elleni prevenciós programokat kell indítani .

• A lakosságnak széleskörű tájékoztatást kell nyújtani a modernkori rabszolgaság ellen való
fellépés lehetőségeiről és a kormányzati lépésekrő l. Világos üzenetet kell küldeni a
társadalomnak arról, hogy a magyar kormány zéró toleranciát hirdet a kizsákmányolás és a
modernkori rabszolgaság bármely formájával szemben . A felvilágosítást és . a lakosság
tájékoztatását a helyi közösségek szintjén is le kell folytatni .

• Képzéseket kell szervezni a gyermekjóléti és családsegít ő központok bevonásával a megelőzés
érdekében a veszélyeztetett családok számára háztartás-szervezés, pénzzel való gazdálkodás ,
szexuális felvilágosítás, családtervezés, konfliktuskezelés, érdekérvényesítés, jogtudatossá g
terén.

• A szexuális nevelésrő l és szexuális kizsákmányolás megelőzéséről szóló tananyagot kell
kidolgozni és bevezetni az iskolákban prevenciós programok formájában . 'A gyermekekne k
szóló információs kampányokat hatékonyabbá kell tenni .

• A gyermekvédelmi szakembereknek további képzéseket kell biztosítani a gyermekek
családból való kiemelésének indokoltságáról, eszközöket, programokat kell biztosítani a
gyermekvédelmi szakembereknek, hogy hathatós segítséget tudjanak adni a családoknak a
gyermekek családban maradásához . Mindehhez fontos lenne a szupervízió, amely segíthet a
helyi szinten dolgozóknak, hogy jobb döntéseket hozzanak .

• Szükség lenne a múltidiszciplináris képzésekre, amelyek keretében különböz ő szakterületeken
dolgozók közös képzésen, együttgondolkodáson vehetnek részt, minimum évente kétszer .



• Lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a média emberkereskedelemmel kapcsolato s
attitűdjében és nyelvezetében változás történjen. A gyermekprostitúció áldozatait bűnöző
helyett áldozatként kell ábrázolni . Ennek érdekében az emberkereskedelemr ől és a gyerme k
áldozatokról szóló tréningeket kell szervezni a médiában - és a helyi médiában - dolgozók
számára .

• Szükség lenne a területen kvalitatív és kvantitatív kutatások lefolytatására, széleskörű
adatgyűjtésre. Speciális adatgyűjtésre van szükség a gyermekkereskedelem áldozatairól .

D/ Koordináció megerősítése a helyi hatóságok, jelzőrendszeri tagok, civil szervezetek
bevonásáva l

• A modemkori rabszolgaság valamennyi formája elleni koordinált fellépés jegyébe n
Rabszolgaság Elleni Biztos/Megbízott kinevezése szükséges, aki szorosan együttm űködik a
hatóságokkal és civil szervezetekkel . A Megbízott feladata az intézkedések összehangolása, a
szereplők közti együttműködés előmozdítása.



INDOKOLÁS

Az ausztrál Walk Free Foundation 167 ország adatait összesítő 2014-es jelentése (Global Slavery
Index) szerint 35,8 millió ember élt rabszolgaként világszerte l . A szám növekedést mutat a
korábbiakhoz képest, legalábbis egy 2002-es, 100 ország körében végzett felmérésen alapuló becslés
szerint az ezredfordulón megközelít őleg 27 millió rabszolga élt a világon.

A rabszolgaság az az állapot, amikor egy személyt fogva tartója vagy fogva tartói tulajdonukna k
tekintenek, ellenőrzésük alatt tartanak és hatalmat gyakorolnak felette . A rabszolgaságba kényszerítet t
embereket munkára kötelezik, megfosztják emberi méltóságától és akár fizikailag is bántalmazzák . A
modemkori rabszolgaság jelenségének körébe sorolható az emberkereskedelem, a szexuáli s
kizsákmányolás, a kényszermunka, a rabszolgamunka, a gyermekkereskedelem és –prostitúció és a z
adósrabszolgaság is.

Magyarország Európában Bulgária és Csehország után a harmadik leginkább érintett ország,
világviszonylatban pedig a 75 . a 167 vizsgált ország közül . A Global Slavery Index becslése szerint 3 6
ezer magyar áldozat van, de a valós szám ennél jóval magasabb lehet . Magyarország elsősorban
kiindulási és tranzitország a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelemben, é s
kibocsátó ország a kényszermunka céljából folytatott emberkereskedelemben . Az áldozatok
jellemzően a kirekesztett társadalmi csoportokból kerülnek ki, például mélyszegénységben élők,
romák, illetve az állami gondozásban – pl . gyermekotthonban vagy nevelő intézetben – élő fiatalok.

Gyakori a háztartási rabszolgaság, vagy ház körüli rabszolgamunka (csicskáztatás) is, de a maga s
látencia miatt ennek nagyságrendjéről még becsléseink sincsenek. A fogva tartók kihasználják a
mélyszegénységben élők kiszolgáltatott helyzetét, munkára fogják és embertelen körülmények közt
tartják fogva őket, nem fizetnek a munkájukért, a pénzt (nyugdíjat, segélyt) pedig elveszik t őlük. Az
áldozatok sokszor fizikai bántalmazAst is elszenvednek, sőt nem ritka a szexuális erőszak sem . A
veszélyeztetettek közé tartoznak az idős, egyedülálló emberek, hajléktalanok, a szociális, egészségügy i
vagy mentális okokból kiszolgáltatott helyzetben levő emberek.

Magyarországon ma a jogszabályok és kormányzati stratégiák nagyon korlátozott hatással bírnak a z
ilyen bűncselekmények megelőzésére, üldözésére, illetve az áldozatok védelmére nézve . Az áldozato k
nem mernek feljelentést tenni, a hatóságok feljelentés hiányában nem indítanak eljárást, áldozatsegítő
szolgáltatások pedig vagy nincsenek, vagy annyira alulfinanszírozottak, hogy képtelenek segíteni a
bajba jutott embereknek. A hatóságok és segítő szakmák szemlélete gyakran áldozathibáztató, nem
kapnak rendszeres képzéseket, nincs köztük megfelel ő együttműködés, és nincs a szükséges
kapacitásokkal rendelkező , országos lefedettségű áldozatvédelmi ellátórendszer sem .

Ahogy azt a téma szakértő i is megfogalmazták, súlyos hiányosságok vannak a gyermekkereskedelem
elleni fellépés terén: „Nem létezik speciális áldozatsegítői rendszer gyermekek számára . A gyermek
áldozatokat a gyermekvédelmi törvény alapján kezelik, és a gyermekvédelmi jelz őrendszer feladata,
hogy gyermekkereskedelem gyanújának felmerülése esetén jelezést tegyenek . Ugyanakkor a
gyermekvédelmi rendszer teljes egészében felkészületlen az emberkereskedelem áldozatainak
támogatására . Az állami gondozásban lévő gyermekek is nagy számban válnak áldozattá.",,Az
ellátórendszer hiányosságainak sok szempontból az alulfinanszírozottság az oka, így nincs elegendő
kapacitása, hogy megfelelően ellássa az áldozatok reintegrációjának feladatát, ráadásul egyr e
komolyabb humánerőforrás problémákkal is küszködik ."2

1 Mihalkó Viktória, Szabó Mónika, Haidegger Mariann (2015) Modernkori rabszolgaság. Képzési kézikönyv .
Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület, Budapest, p . 19 .
2 Vidra Zsuzsanna, Baracsi Kitti, Katona Noémi és Sebhelyi Viktória (2015) . Gyermekkereskedelem
Magyarországon : Szexuális kizsákmányolás, koldultatás és zsebtolvajlásra kényszerítés . Budapest, p . 228, 245-
246 .



Mindezek miatt az LMP összehangolt intézkedéseket tart szükségesnek annak érdekében, hogy a
modernkori rabszolgaság Magyarországon is aggasztó méreteket öltő jelenségével szemben az állami
szervek hatékonyan és összehangoltan lépjenek fel, visszaszorítva a kiszolgáltatott helyzetben élő
honfitársaink nyomorát kihasználva sértettek ezrei, köztük gyermekek és családok személyes
szabadságát, emberi méltóságát sértő bűncselekményeket . A modernkori rabszolgaság elleni stratégi a
kialakítása az emberkereskedelem elleni küzdelemr ől szóló, 2012-2016 közötti stratégia i
tervdokumentum időszerű felülvizsgálatával összhangban szükséges .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Önálló képviselői indítvány (országgyű lési határozati javaslat)

Kövér László úrna k
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 . (IX. 30 .) OGY határozat 87 . § (2) bekezdése .
alapján mellékelten benyújtom a modernkori rabszolgaság elleni stratégiáról szóló országgyűlés i
határozati javaslatot .

Budapest, 2016 . április 19 .

Dr. Sze Bernadett
(LMP)
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