Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete

TÁJÉKOZTATÓ
A TÖRVÉNYI
VÁLTOZÁSOKRÓL

A szexmunkások munkavégzésével kapcsolatban
számos olyan változás következett be, amelyek
alapvetően érintik a szexmunkások munkavégzéséhez
kapcsolódó szabályokat.
A jelen kiadvány célja; hogy a szexmunkások számára
segítséget nyújtson eligazodni a jogszabályok
útvesztőjében,
segítséget
nyújtson
jogaik
érvényesítésében,
jogszabályi
kötelezettségeik
megismerésében, továbbá a szexuális szolgáltatásokhoz
kapcsolódó jogszabályok értelmezésében.
A kiadvány, a 2/68/2012 számú „Kiadvány
szexmunkásoknak a törvényi változásokról” című
projekt támogatásával jött létre.
A projektet a Fővárosi Szociális Közalapítvány
támogatja
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1. Mi a szexmunka? Mi a prostitúció?
A szexmunka kényszer nélkül nyújtott szexuális szolgáltatás két, az
aktushoz beleegyezését adó felnőtt között, pénz vagy egyéb javak
ellenében. Ezt a kifejezést már számos kormány, emberi jogi és
érdekvédelmi szervezet használja, akárcsak az ENSZ.
Prostitúciónak azt tekintjük, amikor a szexuális szolgáltatás végzése
nem önálló döntése a szexmunkásnak. Mivel a köztudatban a
szexmunka és szexmunkás kifejezések nem kerültek át teljesen, mi
is használjuk a prostitúció és a prostituált kifejezést is.

2. Mi a szexuális szolgáltatás?
A szexuális szolgáltatás: a prostituált olyan, a szolgáltatást
igénybe vevővel való testi érintkezést is igénylő tevékenysége,
amely a szolgáltatást igénybe vevő szexuális vágyának
felkeltésére, illetve annak kielégítésére irányul.
A tevékenység, mint minden más szakma, a szakmára vonatkozó
szabályok betartása esetén nem büntetendő, legális cselekmény.
Az üzletszerű kéjelgést, mint bűncselekményt, hazánkban 1993-ban
helyezték hatályon kívül. 1999 szeptemberéig a prostitúciót, mint
szabálysértést kezelte a joggyakorlat. „A szervezett bűnözés,
valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés
szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról” szóló
1999. évi LXXV. törvény (továbbiakban Szbtv.) életbelépésével
bevezetődött a „tiltott kéjelgés” fogalma, mely alapján a prostitúció,
bizonyos feltételek teljesítésével, legális tevékenységgé vált. Az
Szbtv. megsértése esetén alkalmazandó szankciókat „a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről” szóló 2012. évi II. törvény határozza
meg.
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A Baranya Megyei Bíróság (6.K20.483/200/9.számú) határozata
szerint:
…„ A jogalkotó elismerte a prostituáltak tevékenységét, mint
szolgáltatást1, ezáltal az üzleti jellegű tevékenységgé vált és a
prostituáltak egyéni vállalkozóknak tekintendők. „…

3. Melyek a prostitúcióhoz kapcsolódó szabálysértések?
Az egyéni prostitúciót tehát a törvény engedi, de annak gyakorlását
meghatározott feltételekhez köti. Ha a prostituált nem tartja be
ezeket a feltételeket, akkor szabálysértésért felelősségre vonható!
A törvényalkotó egyik célja az volt, hogy a közterületen, nyilvános
helyen, utcán megjelenő prostitúciót korlátok közé szorítsa. Ezért
megalkotta a türelmi zóna, illetve a védett övezet fogalmát.
A törvényalkotó a prostitúció folytatását és a prostitúció
felajánlását közterületen csak a védett övezeten kívül
engedélyezi! A Védett övezetben tilos a prostitúció folytatása és
felajánlása.
Védett övezetek a közterület meghatározott részei és az ezeken a
védett közterületeken működő nyilvános helyek.

1

Az Szbtv. 4. § e) pontja szerint: prostituált az a személy, aki
anyagi ellenszolgáltatásért szexuális szolgáltatást nyújt.
E törvényből is megállapíthatóan a prostituáltak tevékenysége
szolgáltatásnak minősül.
A vállalkozói igazolvány kiállítása és azt követően az adóköteles
tevékenység megjelölése, az érvényes szakmakódok jegyzékéről
szóló tájékoztató rendelkezések alapján történnek. A szexuális
szolgáltatás a máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás
megnevezésű szakmakód alá tartozik, melyet a Szolgáltatások
Jegyzéke szexuális szolgáltatásként nevesít.
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Ahhoz, hogy meg tudjuk jogilag határozni a védett övezet fogalmát,
meg kell ismerkednünk másik két alapvető fogalommal.
3.1. Mi a közterület, illetve a nyilvános hely?
közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-,
állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amely
mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a
közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a
közforgalom elől el nem zárt részét;
Közterület az út (közút /főút /mellékút /bekötőút stb.), utca, tér,
park, járda, játszótér, sétány, parkoló, busz-, villamosmegálló,
taxidroszt, útszéli autós pihenőhely stb., amelyet bárki használhat,
függetlenül, hogy kinek a tulajdonában van. A magántulajdonban
lévő terület is közterületnek számít, ha azt tudatosan megnyitották a
közforgalom előtt. Nem minősül ugyanakkor közterületnek az el
nem kerített, de nem a közforgalomnak szánt ingatlan (például; egy
el nem kerített kert, park vagy erdő).
nyilvános hely: közterületnek nem tekinthető, mindenki számára
nyitva álló hely
Mindenki számára nyitva álló helyek például a hivatalok (posta,
önkormányzat stb.), vállalati helyek (bank, ügyfélszolgálati irodák
stb.), közintézmények (iskolák, kórházak, könyvtárak, múzeumok
stb.)
vendéglátóhelyek
(étterem,
cukrászda,
bár
stb.)
szórakozóhelyek (mozi, fürdők, strandok ) bevásárlóközpontok stb.
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3.2 Mi a védett övezet?
védett övezet: a közterületnek az e törvény, illetve a települési
(Budapesten a fővárosi) önkormányzat (a továbbiakban:
önkormányzat) képviselő-testülete rendeletében meghatározott azon
része, ahol a prostituált a szexuális szolgáltatásra nem ajánlkozhat
fel, szexuális szolgáltatást nem nyújthat, a védett övezetre vonatkozó
tilalmakat a közterület e részén fekvő nyilvános helyre is alkalmazni
kell;
A törvény szerint az alábbiak minősülnek védett övezetnek
(Szbtv.7§):
a) a közútnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló területe;
b) az autópályától, az autóúttól, illetve lakott területen kívül az egy-,
illetve kétszámjegyű főútvonaltól számított 100 méteren belüli
terület;
c) lakott területen a főútvonaltól számított 50 méteren belüli terület;
d) a népképviseleti, közigazgatási, bírósági, ügyészi szervek,
valamint diplomáciai és konzuli képviseletek és az ezzel egy tekintet
alá eső nemzetközi szervezetek és tagjaik elhelyezésére szolgáló
épületek, köz- és felsőoktatási, köznevelési, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi, szociális, közművelődési feladatok ellátására
rendelt épületek, a személyforgalom célját szolgáló terminálok
(repülőtér, pályaudvar, hajóállomások), a nyilvántartásba vett
egyházak szertartásaira szolgáló intézmények, a fegyveres erők
objektumai, valamint a temetkezési és egyéb kegyhelyek területén,
illetve a közterületen azoktól számított 300 m távolságon belüli
terület;
e) az olyan mellékutcák, ahol a kiskorúak oktatását, nevelését,
gyógyítását, tartós elhelyezését szolgáló, valamint gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézmény működik.
(2) Az (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott távolságot
közterületen az épület, illetőleg a közút határvonalának bármely
pontjától lehet számítani.
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Megjegyzés: A védett övezetben a közterületi prostitúció minden
megnyilvánulása tiltott; ebben a körzetben tehát a prostituált
szolgáltatását sem közterületen, sem pedig az ott működő, a védett
övezet sorsát osztó nyilvános helyeken nem ajánlhatja fel.
3.3

Mi a türelmi zóna, ki jelölheti ki?

Szbtv. 4.§ i) pontja értelmében türelmi zóna: közterületnek az
önkormányzat rendeletében a prostitúció tömeges megjelenése
esetén kijelölt azon körzete, ahol a prostituált szexuális
szolgáltatásra felajánlkozhat vagy a szexuális szolgáltatására
irányuló kezdeményezést elfogadhatja.
Bár 50.000 lélekszámnál nagyobb településen és a prostitúció
tömeges megjelenése esetén a türelmi zóna önkormányzat általi
kijelölése KÖTELEZŐ, ma nincs Magyarországon megfelelő
türelmi zóna. Az önkormányzatok 2000. óta mulasztásos
törvénysértés állapotában vannak, de helyettük más nem jelölhet ki
türelmi zónát.
3.4

Tiltott kéjelgés
Szt. 172. § Aki a külön törvényben, vagy törvény
felhatalmazása alapján hozott önkormányzati rendeletben a
szexuális szolgáltatással összefüggő korlátozást, illetve
tilalmat megszegi, szabálysértést követ el.
Szt. 9. § (1) Szabálysértési elzárást csak bíróság szabhat ki.
(2) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a szabálysértési
elzárás legrövidebb tartama egy nap, leghosszabb tartama
hatvan nap.
(3) A szabálysértési elzárás tartamába a szabálysértési
elzárás alapjául szolgáló szabálysértéssel összefüggésben
elrendelt szabálysértési őrizet teljes idejét, valamint a
szabálysértési elzárás alapjául szolgáló szabálysértéssel
összefüggésben elrendelt, négy órát meghaladó tartamú
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előállítás tartamát be kell számítani. A szabálysértési őrizet,
illetve a négy órát meghaladó tartamú előállítás minden
megkezdett óráját egy óra tartamú szabálysértési
elzárásként kell beszámítani.
Szbtv. 9. § (1) A prostituált a szexuális szolgáltatása
igénybevételére csak 18. életévét betöltött személyt hívhat
fel, illetőleg csak 18. életévét betöltött személy erre
irányuló ajánlattételét fogadhatja el.
(2) Tilos a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás mást,
illetőleg másokat zaklató módja.
(3) A prostituált szexuális szolgáltatásra akkor
ajánlkozhat fel, ha rendelkezik az egészségügyért felelős
miniszter rendeletében előírt orvosi igazolással.
10. § Tilos a védett övezetben ellenszolgáltatást felajánlva
mást szexuális szolgáltatás nyújtására felhívni, illetve más
személy szexuális szolgáltatásának felajánlását elfogadni.
A prostituált akkor követheti el ezeket a szabálysértéseket, tehát ha
a törvényben, illetve az önkormányzati rendeletben (ha az adott
településen van a prostitúciót korlátozó rendelet) szereplő
valamilyen korlátozást áthág, vagy tilalmat megszeg.
Így például, ha
-

nem a megengedett helyen folytat prostitúciót (védett
övezetben),
18. évét még be nem töltött kiskorúnak tesz szexuális
ajánlatot vagy 18. évét még be nem töltött kiskorútól
fogad el ilyen irányú ajánlatot,
másokat zaklatva kínálja szexuális szolgáltatását,
ajánlkozik fel,
nincs orvosi igazolása arról, hogy nem szenved fertőző
nemi betegségben, illetve ha van nála igazolás, akkor az
vagy lejárt, vagy nem a prostituált nevére szól.
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A prostituált akkor követheti el ezeket a szabálysértéseket, tehát ha
a törvényben, illetve az önkormányzati rendeletben (ha az adott
településen van a prostitúciót korlátozó rendelet) szereplő
valamilyen korlátozást áthág, vagy tilalmat megszeg.
3.5
Ki a nagykorú? Kinek az ajánlatát nem fogadhatja el
a prostituált?
A prostituált a szexuális szolgáltatása igénybevételére csak
18. életévét betöltött személyt hívhat fel, illetőleg csak 18.
életévét betöltött személy erre irányuló ajánlattételét
fogadhatja el.
A prostituált szexuális ajánlattal nem szólíthatja le a 18. év alattiakat
és a 18. év alatti személy ilyen tartalmú ajánlatát nem fogadhatja el.
Ez a tilalom mindenhol érvényes.
A prostituált akkor követ el törvénysértést, ha biztosan tudja, vagy a
körülményekből az általános elvárhatóság mellett tudni kellene,
hogy a leszólított személy 18. év alatti. Például személyesen ismeri,
látta az igazolványát, a kliens külseje alapján mindenki számára
egyértelmű, hogy a személy még nem töltötte be a 18. évet.
Ha ennek ellenére a prostituált mégis ajánlatot tesz neki, vagy
elfogadja a 18. év alatti ilyen ajánlatát, akkor szabálysértést követ
el.
Ha a leszólított 14. év alatti, akkor a prostituált a megrontás
bűncselekményét valósítja meg (amely büntetési tétele egy évtől öt
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő).
Ha 14. és 18. év közötti, akkor szabálysértést követ el. Nagykorúnak
- a prostitúció szempontjából - a 18. évüket betöltött személyek
számítanak.
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3.6
Hogyan és milyen
szolgáltatásait a prostituált?

esetben

ajánlhatja

szexuális

Tilos a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás mást, illetőleg
másokat zaklató módja.
Mást, illetőleg másokat zaklató felajánlkozás tilalma:
a szexuális szolgáltatás zaklató jellegű felajánlása: más
személy mozgásának, illetve a más személy által vezetett
jármű elindulásának, mozgásának megakadályozása,
megzavarása, agresszív, szeméremsértő szóbeli felhívás,
illetőleg a prostituált erre utaló magatartása;
Ez a szabály is általánosan érvényesül, a terület jellegétől
függetlenül mindenhol. A prostituált nem zaklathat másokat,
türelmesnek kell lennie a járókelőkkel, közlekedőkkel szemben.
Nem állíthatja meg a gyalogosokat, nem állhat az útjukba, nem
akadályozhatja meg továbbhaladásukat, nem érhet hozzájuk, nem
ütögetheti meg őket még figyelem felkeltés céljából sem. A mások
által vezetett jármű (autó, motor, busz, kerékpár stb.) elindulását
nem gátolhatja meg, ezek elé nem állhat, eléjük nem ugorhat, a
mozgó járművekhez nem érhet hozzá. Nem tehet szóbeli szexuális
ajánlatot, ilyen magatartást nem tanúsíthat.

Védett övezeten belül a prostituált sem szóban, sem egyéb módon
(pl. kihívó magatartásával, öltözetével) nem ajánlhatja fel szexuális
szolgáltatását és nem is fogadhat el erre irányuló ajánlatot. Az eljáró
rendőrnek nem szükséges bizonyítania, hogy az ajánlat szóban
elhangzott, a szabálysértés elkövethető konkrét ajánlat, leszólítás
nélkül is. Elég a félreérthetetlen, az emberek nagy többsége számára
egyértelműen kihívó megjelenés, öltözet, viselkedés.
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A szabályozás, a védett övezetek nyugalma érdekében a kliens jogi
felelősségének jogalapját is megteremti azáltal, hogy a védett
övezetet érintően kiterjeszti az elkövetői kört, s megtiltja a kliens
számára is, hogy ajánlatot tegyen, illetve, hogy a prostituált ilyen
irányú felajánlkozását elfogadja.
A prostituált védett övezeten kívül (ha nincs türelmi zóna), illetve
türelmi zónában felajánlhatja szexuális szolgáltatásait bizonyos
feltételekkel. A törvény szerint:
szexuális szolgáltatásra felajánlkozás: a prostituáltnak
közterületen vagy nyilvános helyen máshoz címzett, a
szexuális szolgáltatása nyújtására irányuló szóbeli felhívása
(aktív felajánlkozás), a prostituáltnak a szexuális
szolgáltatásra irányuló ráutaló magatartása (passzív
felajánlkozás), illetve a szexuális szolgáltatást igénybe venni
kívánó felhívásának elfogadása;
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény jelentősen
szigorította a szabálysértési eljárásban alkalmazható szankciókat.
Új elem, hogy tiltott kéjelgés miatt helyszíni bírságot alkalmazhat a
rendőrség, és a meg nem fizetett helyszíni bírságot 5.000 Ft / nap
átváltási kulccsal átváltoztathatja a bíróság elzárássá!
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3.7.

Orvosi igazolás:
a prostituált szexuális szolgáltatásra akkor ajánlkozhat fel, ha
rendelkezik a külön jogszabályban előírt orvosi igazolással”
(18/1998. (VI. 3.) NM rendelet).

A prostituáltnak orvosi igazolással kell rendelkeznie, amely
tanúsítja azt, hogy nem szenved szexuális érintkezés útján terjedő
fertőző betegségben.
A prostituált csak ilyen orvosi igazolás birtokában nyújthat
szexuális szolgáltatást. A járőröző rendőr ezt az igazolást elkérheti
és ellenőrizheti. Ilyen dokumentum hiányában a prostituált
cselekménye szabálysértést valósít meg.
A prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolás szabályait a
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet állapítja meg.
A vizsgálati módszerekről és ezek térítési díjairól a megjelentet
tájékoztatni kell. A vizsgálat során az alábbi fertőző betegségek
szűrővizsgálatát végzik el:
-

Syphilis (vérbaj)
Gonorrhoea (kankó, tripper)
HIV ( az AIDS vírusa)
Chlamydia
Hepatitis B (fertőző májgyulladás)

Ha egyik betegség sem mutatható ki a szervezetben, akkor az intézet
a vizsgálaton való megjelenéstől számított 10 napon belül köteles
kiadni az orvosi igazolást. Az igazolás a kiállításától számított 3
hónapig használható fel. Ha a vizsgálati eredmény akár már egy
betegség esetén is pozitív, az intézet megtagadja az igazolás
kiállítását.
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5. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez
Családi név:
Utónév:
Születési hely, idő:
Lakó- és tartózkodási hely:
Személyazonosságot igazoló okmány és száma:
a) Syphilis (vérbaj) irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív
Mintavétel időpontja (év/hó/nap): ......................................................
b) Gonorrhoea (kankó, tripper) irányában elvégzett vizsgálat
eredménye negatív
Mintavétel időpontja (év/hó/nap): ......................................................
c) HIV irányában elvégzett vizsgálat eredménye negatív
Mintavétel időpontja (év/hó/nap): ......................................................
d) szexuális úton terjedő chlamydia fertőzés irányában elvégzett
vizsgálat eredménye negatív
Mintavétel időpontja (év/hó/nap): ......................................................
e) hepatitis B vírushordozás irányában elvégzett vizsgálat
eredménye negatív
Mintavétel időpontja (év/hó/nap): ......................................................
Hepatitis B elleni védőoltásban részesült/nem részesült*
Nevezettnél a fenti fertőzésekre vonatkozóan, fertőző megbetegedés
és kórokozó-hordozó állapot nem került kimutatásra.
A vizsgálatok időpontját követően a fertőzés lehetősége nem zárható
ki.
...........................................................
Kiállítás helye, ideje
.........................................................................
a bőrgyógyász szakorvos aláírása és pecsétje
FONTOS:
A vizsgálat elvégzésére és az orvosi igazolás kiállítására bármely
bőr-nemibeteg gondozó intézet jogosult. Mivel a vizsgálatok árát az
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adott intézet határozza meg (szabadáras) és a térítési díjak
jelentősen eltérnek egymástól, mindig tájékozódj az adott intézet
vizsgálati árairól!
A szexuális szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi vizsgálatokat,
illetve az erről szóló igazolást bőr- és nemibeteg gondozó
egészségügyi szolgáltató, valamint a bőr- és nemibeteg szakorvosi
tevékenységre engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató
állíthatja ki. A Bíróság, illetve a rendőrség csak ezt a vizsgálatot
fogadhatja el. Más típusú vizsgálat nem használható erre a célra (pl.:
anoním AIDS szűrés, „vendéglátós kék könyv”, nőgyógyászati
vizsgálat, stb.) ezért az a személy aki nem a megfelelő vizsgálattal
rendelkezik, szabálysértést követ el.
Aki nem rendelkezik a megfelelő tartalmú egészségügyi
igazolással szabálysértést követ el. Azonban ha valaki az orvosi
igazolást meghamisítja, vagy hamis igazolást próbál
felhasználni, az a személy már felelős a közokirat-hamisítás
bűncselekményéért,
amely
három
évig
terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő!
Közokirat hamisítás:
Btk. 274. § (1) Aki a) hamis közokiratot készít vagy közokirat
tartalmát meghamisítja,
b) hamis vagy hamisított, illetőleg más nevére szóló valódi
közokiratot felhasznál,
c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére,
megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot,
tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, bűntettet
követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
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Miért a bőrgyógyász-venerológust (nemigyógyász) végzi a
vizsgálatokat?
A nemigyógyászat (Nemibeteg-gondozó)
nőgyógyászat és az urológia között!

határterület,

a

A külső nemi szervek betegségeivel, panaszaival (folyás, húgycső
váladékozás, csípő-, égő érzés vizeléskor, szexuális együttlét alatti
fájdalom stb.), illetve a nemi szerveken jelentkező bőrtünetekkel
(kinövések, hólyagok, hámhiányok stb.) a bőrgyógyászvenerológust érdemes felkeresni!
Ő az, aki váladékvétel, vagy vérvétel után, laboratóriumi
vizsgálattal pontosan meg tudja határozni a kórokozót, és az arra
speciális kezelést megadja a betegnek!
Az urológus és a nőgyógyász inkább a belső nemi szervek (méh,
méhkürt, prosztata, here stb.) megbetegedéseivel foglalkozik!
A nemi szervek betegségeit kiváltó kórokozók, szexuális úton
megfertőzik a partnert is. Az lenne tehát az ideális állapot, ha
nemcsak a beteget, de annak partnerét (partnereit) is kezelni
tudnánk. Fontos tudni, hogy bizonyos kórokozók (pl. a Chlamidia),
akár tünetek nélkül is súlyos szövődményekhez vezethetnek!
A rendszeresen elvégzett szűrővizsgálatok lehetővé teszik, hogy
viszonylag korán felismerjük a fertőzést, azonnal megkezdjük a
kezelést, és ezzel gátat szabjunk a kórokozó(k) terjedésének és a
súlyos következményekkel járó szövődmények kialakulásának!
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Fontos tudni, hogy nem minden szexuális úton terjedő fertőzés jár
panasszal. Lehet bárki beteg anélkül, hogy bármit is észrevenne.
Aki a prostitúcióban dolgozik rendszeresen meg kell vizsgáltatnia
magát, akkor is, ha mindig óvszerrel dolgozik. Ez jelenthet
biztonságot a súlyos szövődményekkel szemben.
A súlyos következményekkel járó fertőzések elkerülésének
feltétele a megelőzés, a biztonságos szex alkalmazása és a
rendszeres orvosi vizsgálat!
MINDIG HASZNÁLJ GUMIT!
•Hüvelyi szexnél, hogy megóvd magad a HIV és más nemi úton
terjedő fertőzéstől, valamint a nem kívánt terhességtől.
•Anális szexnél, hogy megóvd magad a HIV és más nemi úton
terjedő fertőzéstől valamint a hepatitiszföl.
•Orális szexnél, hogy megóvd magad a nemi úton terjedő
fertőzésektől, mivel azok szájon át is terjednek, terjedhetnek.
• Mindig biztonságos legyen a szex, mind HIV negatív, mind
HIV pozitív vagy nem tesztelt személyekkel
HASZNÁLJ KIEGÉSZÍTÓ FOGAMZÁSGÁTLÓKAT IS
Ha a gumi elszakad
•Ha nem használtál más kiegészítő fogamzásgátlót is, akkor vedd
be az esemény utáni tablettát az esetet követő 72 órán belül. A
tablettát az orvos az által felírt receptre, a patikákban válthatod ki.
FIGYELJ A TESTEDRE!
•Ha panaszaid vagy fájdalmaid vannak, menj
orvosi vizsgálatra.
•Ne kúráld magad, hanem menj az orvoshoz,
hogy megfelelő orvosi kezelést kaphass.
•Mindig fejezd be az orvos által előírt
kezelést, különben a fertőzés visszatér.
16

3.8 Közerkölcs megsértése 218/1999(XII.28.) Korm. rendelet
(1) Aki a közterületen vagy nyilvános helyen vagy
közforgalmú közlekedési eszközön a közerkölcsbe ütköző
magatartást tanúsít, tízezer forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
Ez a szabálysértés nem közvetlenül a prostitúcióhoz kapcsolódik, de
a prostituáltak magatartásukkal, megjelenésükkel gyakrabban
elkövethetik ezt a törvénysértést tevékenységük során, mint
általában az átlagemberek.
A törvény általánosan (nem csak a prostituált számára) megtiltja a
közerkölcsbe ütköző magatartást a közterületen és a nyilvános
helyen (a közterület és a nyilvános hely fogalmát lásd korábban).
Azt, hogy mi minősül közerkölcsbe ütközőnek, mindig a társadalom
erkölcsi érzéke határozza meg, vagyis az, hogy az emberek nagy
többsége szerint az adott viselkedés, megjelenés sérti-e az uralkodó
erkölcsi értékeket, felháborodást kelt-e az emberekben, ha ilyet
tapasztalnak környezetükben. Ez a megítélés nem csak a szexuális
jellegű jelenségekre vonatkozhat, de a szeméremsértő
magatartásokat általában mindig a közerkölcsbe ütközőnek értékelik
az emberek.
A közerkölcs folyamatosan változik, míg egyes jelenségeket
korábban ilyen szempontból elítéltek, ma már megértőbbek
irányukban az emberek. Korábban, ha egy pár nyilvános helyen
csókolózott, átölelte egymást, azt az emberek nem nézték jó
szemmel, erkölcstelennek találták, ma viszont már általában nem
kelt felháborodást, ha ilyet látnak utcán, járművön (még akkor is, ha
egyes emberek erkölcsi érzékét még ma is sérti ez a látvány, de a
többségét már nem). Régebben utcán a fedetlen váll, rövidszoknya,
kivágott ruha illetlenségnek számított és rossz véleménnyel voltak
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az így öltözött nőről az emberek, míg manapság már a top viselése,
a meztelen has sem számít kirívónak (főleg fiatalok esetében).
Maradtak azonban olyan esetek, amelyek a mai napig visszatetszést
váltanak ki általában az emberekben és sértik erkölcsi felfogásukat.
Így ha valaki nyilvános helyen, átlátszó, hiányos öltözékével, illetve
az öltözékének hiányában láttatja nemi szerveit, közterületen
közösül, akkor egyértelműen közerkölcsbe ütköző magatartást követ
el.
Fontos, ha úgy érzed, hogy ruházatod az adott évszaknak és a
hétköznapi emberek viseletének megfelelő, ne vállald el a
szabálysértést, ne írd alá, és ne vedd át a csekket!
3.9 Köztisztasági szabálysértés (Szemetelés)
Sztv. 196. § (1) Aki
a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy
közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi,
b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen
okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik,
szabálysértést követ el.
Fontos, hogy ne szemetelj, de más szemetelése miatt a
szabálysértést ne vállald el!
Ha a helyszínen bírságolnak meg, és nem értesz egyet a
bírságolással, mivel a szemetelés szabálysértésének vétségét nem te
követted el, akkor ne írd alá és ne vedd át a csekket!
Próbálj meg igazad bizonyítása érdekében készíts - akár
mobiltelefonnal – fényképet az adott közterület állapotáról, vagy
próbálj meg tanúkat meghallgattatni, akik igazolni tudják, hogy nem
te követted el a szabálysértést!
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4. A Szabálysértési eljárásról
Ha valamilyen szabályt megszegtél, vagy szabályszegéssel
gyanúsítanak, fontos, akkor is érvényesítsd a jogaidat.
Ha a bírósági tárgyaláson kirendelt védő képvisel, és úgy érzed,
hogy nem megfelelően képviseli az érdekeidet, mondd el azokat az
észrevételeidet, amit ő nem mond el. Célszerű a tárgyaláson
előterjeszteni a fellebbezéseket, ha úgy érzed, hogy nem megfelelő
döntés született az ügyedben.
Ha úgy érzed, hogy szabálysértési eljárásban veled szemben
jogtalanság történt, tegyél panaszt haladéktalanul a jogtalannak vélt
intézkedéssel szemben az eljárást lefolytató személynél. Ha ez ellen
a személy ellen szeretnél panaszt tenni, ennek a jegyzőkönyvbe
vételére köteles. Ha ezt megtagadják úgy a felettesénél vagy az
ügyészségen tehetsz panaszt.
Ha indul eljárás, úgy kihallgatáskor a vallomástétel megtagadható,
akár teljesen, akár az egyes kérdésekre is, de tudni kell, hogy a
vallomástétel megtagadása az eljárás lefolytatását nem akadályozza.
Fontos, hogy MINDIG OLVASD EL, hogy mit írsz alá
vallomásként! Csak akkor írja alá a jegyzőkönyvet, ha abban az
általad elmondottak szerepelnek! A jegyzőkönyvet készítő rendőr
feladata az eset kapcsán, az általad elmondottak leírása, ahhoz a
rendőr mást hozzá nem tehet! Fontos tudni, hogy a későbbiekben
már nehéz megváltoztatni a vallomást!
A 2012. évi I. törvény jelentősen szigorította a kiszabható
büntetéseket. Új elem, hogy tiltott kéjelgés estén, a rendőrség
helyszíni bírságot alkalmazhat. Emellett az elkövetés helye szerinti
illetékes helyi bíróság tárgyalást tart és elbírálja a szabálysértést. Ha
nem értesz egyet a helyszíni bírsággal, akkor azt ne írd alá és ne
vedd át. A helyszíni bírságot meg nem fizetése esetén 5.000 Ft/nap
kulccsal elzárássá változtathatja át a bíróság.
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A bíróság előtti eljárás során a bíróság határozatában elzárást vagy
pénzbírságot szabhat ki, illetve megszüntetheti az eljárást. A
határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani az eljáró helyi
bíróságnál, amely továbbküldi az iratokat az illetékes megyei
bíróságnak, amely a fellebbezést elbírálja.
Tiltott kéjelgés estén, az elkövetés helye szerinti illetékes helyi
bíróság tárgyalást tarthat és bírálhatja el a szabálysértést. A bíróság
határozatában elzárást vagy pénzbírságot szabhat ki, illetve
megszüntetheti az eljárást.
Ha a prostituáltat a rendőrség vagy a bíróság pénzbírságra ítélte,
annak meg nem fizetése esetén azt közérdekű munkára, illetve
elzárásra kell átváltoztatni. A végrehajtási eljárás során a prostituált
kérheti, hogy a pénzbírság megfizetése helyett, közérdekű munkát
alkalmazzanak. A közérdekű munka végzésére történő
átváltoztatásról a bíróság dönt.
Ha a prostituált ellen tiltott kéjelgés miatt eljárás indul, tettenérés
esetén őrizetbe is vehető. A prostituáltat, az őrizet foganatosításától
számított 72 órán belül bíróság elé kell állítani, ellenkező esetben az
őrizet megszűnik. A szabálysértési őrizet elrendelése esetén a
rendőrség köteles a megjelölt hozzátartozót vagy más személyt
értesíteni. A bíróság az őrizetet maximum 10 napig
meghosszabbíthatja, amennyiben a prostituáltat elzárásra ítéli.
Amennyiben az elzárás feltételei egyébként fennállnának, akkor
sincs helye elzárásnak, ha az eljárás alá vont személy:
a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló törvényben meghatározott fogyatékos
személy, illetve kórházi fekvőbeteg ellátásban részesülő
személy,
b) a várandósság negyedik hónapját elérő nő,
tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül
20

nevelő szülő, vagy fogyatékos személy, illetve aki
folyamatos ápolást, felügyeletet, illetve kiszolgálást
igénylő hozzátartozójáról egyedül gondoskodik.
FONTOS: Az eljárásban ezeket a körülményeket mindig
jegyzőkönyvbe kell vetetni!
A pénzbírságot meg nem fizetése esetén a bíróság szabálysértési
elzárásra változtatja át.
Nem lép a meg nem fizetett pénzbírság helyébe szabálysértési
elzárás, ha az eljárás alá vont személy az a) és b) pontjában
meghatározott feltételek valamelyikének megfelel, azt a 13. §-ban
meghatározottak szerint közérdekű munkával megváltotta.
13. § A szabálysértési hatóság határozatában tájékoztatja az eljárás
alá vont személyt a meg nem fizetett pénzbírság közérdekű
munkával történő megváltásáról. A határozatban a tájékoztatásnak
ki kell terjednie arra, hogy ha az eljárás alá vont személy a
pénzbírságot nem fizeti meg, helyébe milyen tartamú közérdekű
munka lép, valamint arra is, hogy a közérdekű munka végrehajtása
céljából az állami foglalkoztatási szervnél kell jelentkeznie. A meg
nem fizetett pénzbírság helyébe ötezer forintonként hat óra
közérdekű munkát kell meghatározni.
A közérdekű munka
Közérdekű munka kiszabása esetén az eljárás alá vont személy
köteles a számára meghatározott munkát elvégezni, személyi
szabadsága egyébként nem korlátozható.
Ha az eljárás alá vont személy a munkakötelezettségének nem tesz
eleget, a bíróság a közérdekű munka, illetve annak hátralévő részét
hat óránként számítva egy nap szabálysértési elzárásra változtatja át.
Nem változtatható át a közérdekű munka hátralévő része
szabálysértési elzárássá, ha az nem éri el a hat órát.
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A szabálysértés büntethetőségének elévülése
A cselekmény elkövetésétől számított két év elteltével nincs helye
szabálysértési felelősségre vonásnak.
Ha a hatóság már megindította (tárgyalta) az eljárást: nincs
helye felelősségre vonásnak, ha a szabálysértés elkövetése óta hat
hónap eltelt (elévülés). Az elévülés határidejének kezdő napja az a
nap, amikor a szabálysértés tényállása megvalósul, kísérlet esetén az
a nap, amikor az ezt megvalósító cselekmény véget ér.
Információk a Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatából2
FONTOS: Őrizetbe vétel esetén mindenki jogosult egy általa
megjelölt személyt (pl: hozzátartozót) és ügyvédet is értesíteni.
A fogvatartott személyt a napszaknak megfelelő köszönéssel, a
nemének és életkorának megfelelően, - amennyiben a fogvatartott
neve a rendőr előtt ismert - teljes nevén kell megszólítani. A
fogvatartottat a rendőr nem tegezheti.
A napirend betartását - a fogda rendjének fenntartása érdekében minden fogvatartottól meg kell követelni. Az ébresztőt, tisztálkodást
követően a fogvatartott felsőruházatba öltözve tartózkodjék a
zárkában, a fekpadot letakarva, rendezetten tartsa takarodóig.
A fogvatartottak étkezését a zárkában kell biztosítani. A fogva
tartottaknak az étel elfogyasztására reggel és este harminc percet,
délben negyvenöt percet kell biztosítani. A tisztálkodást, a Wc
használatot a fogvatartottal azonos nemű fogdaőr vagy a fogdaőr
jelenléte mellett erre megbízott személy felügyelheti. A kulturált
tisztálkodás biztosítása, valamint az indokolatlan mértékű víz- és
energiafelhasználás elkerülése érdekében a zuhanyozással tölthető
idő mértéke alkalmanként tíz perc.

2

19/1996. (VIII. 23.) ORFK utasítás
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A fogvatartott részére lehetővé kell tenni, hogy saját ruházatának
tisztán tartását, cseréjét elsősorban hozzátartozója útján biztosítsa.
Az alsóruházat - és ahol annak feltételei adottak, a felsőruházat kitisztításának feltételeit a fogvatartott részére a tisztálkodással egy
időben a mosdó-zuhanyozó helyiségben kell megteremteni.
A fogvatartott kapcsolattartásra, látogató fogadásra vonatkozó
jogának gyakorlását a nyomozó hatóság, az
eljáró szerv vezetője, távollétükben az ügyeletvezető (ügyeletes)
köteles biztosítani. A fogvatartottat előzetesen nyilatkoztatni kell
arról, hogy a látogatásra jogosult és bejelentkező hozzátartozóját
fogadja-e. A látogatófogadások időpontját - az őrzésbiztonság
fenntartása, a várakozás, zsúfoltság elkerülése érdekében - az
illetékes ügyintéző és a fogdaparancsnok koordinálja.
A fogva tartott távbeszélő-használati szándékát kérelmi lapon
kezdeményezi, amelyen meg kell jelölni a felhívni kívánt személy,
vagy szervezet nevét, illetve telefonszámát. Sikertelen hívás esetén
a hívás újabb kérelmi lap benyújtása nélkül egy alkalommal
ismételhető meg.
A fogvatartott és a lelkész találkozására, a vallásgyakorlásra a fogda
többcélú helyiségében vagy a fogda közelében, őrzésbiztonsági
szempontból az előírásoknak megfelelően kialakított helyiségben
kerüljön sor.
A fogvatartott számára lehetővé kell tenni, hogy a szabad levegőn
tartózkodás céljára szolgáló területen eszköz nélkül, társait nem
zavarva, tornagyakorlatokat végezzen, sétáljon.
A fogva tartottnak a jogorvoslati jog érvényesítésével kapcsolatos
iratait a fogdaparancsnok a címzettnek haladéktalanul továbbítja.
A panaszokat, kérelmeket, bejelentéseket, döntéseket, valamint a
küldemények továbbításáról szóló igazolásokat a fogdaszolgálat
nyilvántartja.
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5. Vállalkozói Igazolvány
A prostituáltak az általuk végzett szolgáltatásnyújtáshoz vállalkozói
igazolvány kiváltására kötelesek! Ez a szabály mind a lakásban,
mind a közterületen dolgozó prostituáltakra vonatkozik. A
vállalkozói igazolvány létét az adóhatóság ellenőrizheti. A
vállalkozói igazolvány kiváltásához az Egyesület tanácsadással
segítséget nyújt nektek. Ha bejelentett munkahellyel rendelkeztek,
adófizetőként öntudatosan végezhetitek a munkátokat is.
1.

A szükséges iratok:
 Érvényes E-mail (internetes elektronikus levél küldésére,
fogadására alkalmas postafiók) cím (pl: gmail, freemail,
citromail-es elektronikus postafiók).
 Személyi igazolvány
 Lakcímkártya

Ezen iratokkal kell kezdeményezni az egyéni vállalkozást!
2.

Ha már megvan egyéni vállalkozói jogosultság, fel kell keresni
egy könyvelőt!

Az 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről
(Adócsalás) kimondja;
„310. § (1) Aki befizetési (Adó) kötelezettség vonatkozásában mást
tévedésbe ejt, tévedésben tart vagy a valós tényt elhallgatja,
költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos
kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, jóváhagyott céltól eltérően
használ fel, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
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(7)Aki költségvetésből származó pénzeszközökkel (Adózással)
kapcsolatban előírt elszámolási, számadási vagy az előírt
tájékoztatási kötelezettségének nem vagy hiányosan tesz eleget,
valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy valótlan tartalmú, hamis
vagy hamisított okiratot használ fel, bűntettet követ el, és öt évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről (Mulasztási bírság)
kimondja;
172. § (1) A magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500
ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha […] a
bejelentési (bejelentkezési, változás bejelentési), adatszolgáltatási
kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal
vagy hiányosan teljesíti, pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségét,
továbbá bevallási kötelezettségét nem teljesíti,
b) bevallási, vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos bejelentési
(bevallási) kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az
adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen
teljesíti és késedelmét nem menti ki (bevallási késedelem),
d)adószámhoz kötött tevékenységet vagy adóköteles tevékenységet
adószám hiányában folytat
Fontos tudni: a szexuális szolgáltatás a máshová nem sorolt egyéb
személyi szolgáltatás gyűjtőcsoportba tartozik, azon belül több
szakma csoport található, amelyeket tilos külön megnevezni!
A vállalkozói igazolvány, a kiállított nyugta és a számla sem
tartalmazhatja a szexuális szolgáltatás megnevezését, azon csak a
gyűjtőcsoport megnevezése lehet, azaz a máshová nem sorolt egyéb
személyi szolgáltatás, így semmilyen regisztráció nem keletkezik!
A havonkénti adózás mértékéről: http://www.apeh.hu/ (adókulcsok,
járulékmértékek). Könyvelés, adótanácsadás, vállalkozóvá válás
segítése KISFALUDY MÓNIKA 06-20-208-48-99
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A Vállalkozói igazolvány kiváltásának előnyei:

Lakáshitel, bejelentett jövedelem, jövedelemigazolás

Orvosi ellátás (fizetett társadalombiztosítás)

Táppénz (betegség esetén juttatások)

Gyermekvállalás esetén; GYES, GYED, stb. jogosultság

Nyugdíj

6. Melyek a prostitúció legitim keretei?
A prostitúció gyakorlásának Legális keretei:
I.

A közterületi prostitúció:

Amíg a tömeges prostitúcióval sújtott településen nem létesül
(működőképes) türelmi zóna, addig a törvényben megjelölt védett
övezeten kívüli közterület-részeken a prostituáltak legálisan
felajánlkozhatnak
feltéve
persze,
hogy
a
generális
kötelezettségeiknek eleget tesznek.
Ehhez nem kell engedélyt kérniük a zóna kijelölést „mellőző”
önkormányzatoktól, lévén, hogy e jog a törvényből(!), s nem
pedig a helyi önkormányzat engedélyéből fakad.
Nyilvánvaló, hogy a szabályokat tiszteletben tartó, a védett
övezeteken kívül felajánlkozó prostituáltakkal szemben a rendőrség
nem tehet korlátozó intézkedéseket; az ugyanis jogszabály-ellenes
lenne!
1999 szeptembere óta ti. – igaz, korlátok közé szorítva – a
közterületi prostitúció legális Magyarországon!
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A védett övezeten kívüli területek meghatározásának „eszközei”:
A védett övezeten kívüli területek meghatározása során azonban
körültekintően kell eljárni, az általános jogszabályi tilalmak
ismeretén kívül ismerni kell a helyi rendeleteket és az összes
körülményt.
FONTOS: Mindig meg kell győződni arról, hogy a prostitúciós
tevékenység törvényes gyakorlásának feltételei fennállnak-e?!
Tehát a prostitúcióra történő felajánlkozás helyszíne;
 Az autópályától, az autóúttól, illetve lakott területen kívül az
egy-, illetve kétszámjegyű főútvonaltól számított 100 méteren
kívüli terület,
 lakott területen a főútvonaltól számított 50 méteren kívüli
terület,
 vagy nem főútvonal,
 „közintézményektől” számított 300 m távolságon kívüli terület,
 nem olyan mellékutca, ahol a kiskorúak oktatását, nevelését,
gyógyítását,
tartós
elhelyezését
szolgáló,
valamint
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény működik.
Ha a rendőrség szerint tiltott az adott területen a szexmunkások
felajánlkozása, de meg vagy győződve arról, hogy szerinted a terület
távolabb van a tilalomra okot adó területtől, mint a tilalom határa,
keress meg minket, együtt kimérjük a területet és megpróbáljuk
feloldani a helyzetet.
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I./4. A vonatkozó KRESZ Táblák típusai és jelentései:

Autópálya;
Az egy-, illetve kétszámjegyű főútvonal;

E-68

Főútvonal;

Mellékút; azaz nem főútvonal esetén
az adott utca mindkét végén ezen táblák valamelyike szerepel
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7

II. Szexuális szolgáltatás lakáson:
II/1. A szexuális szolgáltatás nyújtása szempontjából a következő színterek
tilalmazottak:
Az Szbtv. 7. § (3) szerint:
A prostituált szexuális szolgáltatást nem nyújthat, a többlakásos
ház;





közös tulajdonban vagy használatban álló területén,
közterületen elhelyezett létesítményekben,
illetőleg járműben,
valamint a védett övezeten belül a nem lakás céljára
szolgáló helyiségben.

II./2: A tilalom hatályán kívül eső helyszínek, azaz a legalitás
színterei:
1. A prostituált tulajdona: a szexuális szolgáltatás lebonyolítását,
az olyan ingatlanok, ingatlanrészek (helyiségek, helységcsoportok)
szolgálhatják jogi aggályok nélkül, melyek a prostituált
tulajdonában állnak.
2. A kliens tulajdona: a szexuális szolgáltatás lebonyolítását, az
olyan ingatlanok, ingatlanrészek (helyiségek, helységcsoportok)
szolgálhatják jogi aggályok nélkül, melyek a szexuális szolgáltatást
igénybe vevő tulajdonában állnak.
4. Bérelt ingatlan: Nem vonható felelősségre a prostituált akkor
sem, ha szexuális szolgáltatást védett övezeten belül, más
tulajdonában álló ingatlanában nyújtja (ez esetben, az ingatlant
használatba, bérbe adó büntetőjogi felelőssége vizsgálhatja a
rendőrség).
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II./3.

Üzletszerű kéjelgés elősegítése Btk. 205 §
(1) Aki épületet vagy egyéb helyet üzletszerű kéjelgés3
céljára másnak rendelkezésre bocsát, bűntettet követ el, és
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki bordélyházat tart fenn, vezet, vagy annak
működéséhez anyagi eszközöket szolgáltat, öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő
szabadságvesztés, ha a) a bordélyházban tizennyolcadik
életévét be nem töltött személy folytat üzletszerű
kéjelgést.
(4) Aki mást üzletszerű kéjelgésre rábír, az (1) bekezdés
szerint büntetendő.

A törvény három fajta magatartást határoz meg, amelyekért nem a
prostituált, hanem a prostitúcióhoz meghatározott segítséget nyújtó
vagy a prostitúcióra felbujtó személy vonható felelősségre.
II./4.

Az épület vagy egyéb hely rendelkezésre bocsátása más
személynek, prostitúció céljára.

Épületnek számít nem csak a lakás, hanem más, zárt helyiséggel
rendelkező építmény, mint a nyaraló, műhely, üzlet, klub, szalon is.
Egyéb hely az épületnek nem minősülő, de a prostitúcióra
„alkalmas” hely, például: lakókocsi, fészer, sátor, stb.
Rendelkezésre bocsátásnak minősül, ha az elkövető lehetővé teszi
az épület, hely használatát prostitúció céljára
3

Az 1978. évi - jelenleg hatályos - IV. törvény, az üzletszerű
kéjelgés definícióját jeleníti meg, mely bűncselekményt 1993-ban
hatályon kívül helyezték, 1999-től a prostitúció (szabályokhoz
kötött) legális tevékenységgé vált, a jogszabályok a prostituáltak
tevékenységét, mint szolgáltatást ismerik el.
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Nem feltétel, hogy a rendelkezésre bocsátó tulajdonos legyen,
illetve nem feltétele, hogy rendszeres legyen, már egyszeri
alkalommal is megtörténik a bűncselekmény.
Az sem feltétel, hogy a rendelkezésre bocsátó pénzt vagy más
anyagi ellenszolgáltatást kapjon cserébe, ha ingyenesen,
szívességből teszi, akkor is elköveti a bűncselekményt. Azt azonban
tudnia kell az elkövetőnek, hogy kimondottan prostitúció céljára
adja át a helyet.
Ha valaki kölcsönadja lakását, de nem tudja, hogy az illető
prostituált és prostitúcióra fogja használja majd a helyet, akkor nem
követ el bűncselekményt. Így nem vonható felelősségre az a
személy, aki bérbe adja lakását egy vagy több prostituáltnak, ha ezt
a bérleti szerződés megkötésekor nem tudta.
Lényeges, hogy a rendelkezésre bocsátó személy másnak nyújt
segítséget a prostitúcióhoz, illetve a prostituált szolgáltatásának
igénybe vételéhez. Ha a prostituált a saját, avagy bérelt lakásba
nyújt(anak) szexuális szolgáltatást, akkor nem követ el
bűncselekményt. Ha a prostituáltak többen dolgoznak egy lakásban,
akkor sem követnek el bűncselekményt.
Azonban, ha többen dolgoztok együtt, de nem mindegyikőtök neve
szerepel a szerződésen, akkor a Btk. 205. §-ba ütköző „üzletszerű
kéjelgés elősegítését” követi(k) el az(ok), aki(k) a bérleti
szerződésen szerepel(nek), azoknak a terhére, aki a lakásban
prostituáltként dolgozik, de a szerződésen névvel nem
szerepel(nek).
Fontos továbbá, amennyiben többen dolgoztok, ne történjen meg
más személy kihasználása, kizsákmányolása, azaz a költségeket
mindig arányosan osszátok meg, semmilyen okból se viseljen senki
nagyobb terhet a többieknél!
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7. További információk:
Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete;
Telefonszám: 06-20-334-52-10
Honlap: www.prostitualtak.hu

Ha bűncselekmény áldozata lettél,
bátran kérj segítséget a rendőrségtől!
Rendőrség:
ORFK központi telefonszám: 06 (1) 443-5500
BRFK központi telefonszám: 06 (1) 443-5000
PMRFK központi telefonszám: 06 (1) 443-5800
ORFK Telefontanú (bűncselekmények): 06 (80) 555-111
ORFK Bejelentés (rendőr által elkövetett jogsértések) 06 (80) 204830
Amennyiben jogsérelem, hátrányos megkülönböztetés vagy
bántalmazás ért, Egyesületünk ingyenes ügyvédi képviseletet
biztosít prostituáltaknak
HÍVD a 06-20-334-52-10 – es telefonszámot
Könyvelés, adótanácsadás, vállalkozóvá válás segítése;
KISFLUDY MÓNIKA 06-20-208-48-99
A szexuális úton terjedő betegségekkel kapcsolatos Orvosi
tanácsadás, a szexuális szolgáltatást végzők számára kötelező
egészségügyi vizsgálatok;
Dr. MILINKÓ ÉVA 06-70-364-22-20
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7. További információk
Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete
Telefonszám: 06-20-334-52-10
Honlap: www.szexmunka.hu
Email: info@szexmunka.hu
Ha bűncselekmény áldozata lettél,
bátran kérj segítséget a rendőrségtől!
Rendőrség:
ORFK központi telefonszám: 06 (1) 443-5500
BRFK központi telefonszám: 06 (1) 443-5000
PMRFK központi telefonszám: 06 (1) 443-5800
ORFK Telefontanú (bűncselekmények): 06 (80) 555-111
ORFK Bejelentés (rendőr által elkövetett jogsértések): 06 (80) 204830
Amennyiben jogsérelem, hátrányos megkülönböztetés vagy
bántalmazás ért, Egyesületünk ingyenes ügyvédi képviseletet
biztosít szexmunkásoknak.
HÍVD a 06-20-334-52-10 -es telefonszámot!

Könyvelés,
adótanácsadás,
vállalkozóvá
KISFALUDY MÓNIKA 06-20-208-48-99

válás

segítése;

A szexuális úton terjedő betegségekkel kapcsolatos tanácsadás, a
szexuális szolgáltatást végzők számára kötelező egészségügyi
vizsgálatokra történő bejelentkezés:
NAGY ZSUZSA 06-70-364-22-20

Szexmunkások
Érdekvédelmi
Egyesülete

