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Bevezetés 

 

A Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete „Egy speciális 

értelemben hátrányos megkülönböztetésű csoport esélyegyenlőségének 

javítása” című, 2006/018-176.03.01-0019 azonosító számú programjának célja 

a prostituáltakat érintő diszkrimináció visszaszorítása és a társadalmi környezet 

érzékenyítése.  

 

A projekt részeként lakossági közvélemény-kutatás készült a prostituáltakkal 

kapcsolatos attitűdökről és a prostituáltakat érő hatósági diszkriminációról. A 

telefonos adatfelvételt az EnterCom Kft. végezte.  

 

A telefonos adatfelvételre 2009. február-március hónapjaiban került sor, a 

válaszadók száma 1001 fő. A vizsgálat mintája leképezte a 18 év feletti magyar 

lakosság nem, korcsoport, iskolai végzettség és településtípus szerinti 

összetételét.  

 

Társadalmi problémák Magyarországon 
 
Elsőként a prostitúciót, mint probléma észlelését vizsgálta a kutatás más 

társadalmi jelenségekhez képest. A prostitúción kívül a kutatók által felsoroltak 

között a bűnözés és a szegénység, valamint a cigánykérdés, mint társadalmi 

jelenségek is szerepeltek. A válaszadók egy ötfokozatú skálán értékelték azt, 

hogy az adott tényezőt mennyire tartják problémának ma Magyarországon. 

 

A vizsgálatba bevont kérdezettek szerint a felsoroltak közül a bűnözés és a 

szegénység jelentik a legnagyobb problémát napjainkban. E tényezőkre adott 

válaszok kiemelkedően magas átlagértéket kaptak a másik két problémához 

viszonyítva. A bűnözés esetében a válaszok alapján számított átlag 4,51, a 

szegénység tekintetében pedig 4,50 volt1. A válaszadók értékelése alapján a 

„probléma-rangsorban” a harmadik helyre a cigánykérdés került, 4,13-as 

átlagértékkel. A prostitúcióra adott válaszadói probléma-értékelések 3,49-es 

átlagot eredményeztek, ami azt jelenti, hogy a magyar lakosság a prostitúciót 

                                                           
1
 A bűnözésre és a szegénységre adott válaszok átlaga statisztikailag nem tér el egymástól.  
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közepesen nagy problémának tartja és a bűnözéshez, valamint a 

szegénységhez képest jóval kisebb problémaként azonosítja. (ld. erről az alábbi 

ábrát) 

 
Az Ön véleménye szerint ma Magyarországon problémát jelentenek-e a következő 

tényezők, s ha igen, mekkorát? 
(5 = nagy probléma, 1 = egyáltalán nem probléma) 

4.51 4.50

4.13

3.54

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

bĐnözés szegénység cigánykérdés prostitúció

 
 

Abban az esetben, ha a fenti kérdést demográfiai szempontok szerint 

vizsgáljuk, megállapítható, hogy a nők nagyobb problémának tartják a 

prostitúciót, mint a férfiak. A nők által adott válaszok átlaga az ötfokozatú skálán 

3,7, míg a férfiaké 3,3.  

Az alábbi ábrán az látható, hogy a fiatalabb korosztály valamivel kedvezőbben 

ítéli meg a prostitúciót mint az idősebbek, azaz az életkor növekedésével 

emelkedik a prostitúciót nagyobb problémának észlelők aránya is. 

 

Az Ön véleménye szerint problémát jelent a prostitúció? – korcsoportok szerint  
(5 = nagy probléma, 1 = egyáltalán nem probléma) 

3.3
3.5 3.7

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

18-39 éves 40-54 éves 55 éves vagy idŚsebb
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Lényeges különbség mutatható ki az iskolai végzettség szerint abban az 

esetben, ha az érettségivel rendelkezők és az érettségi nélküliek csoportját 

vizsgáljuk. Azok a válaszadók, akik magasabb végzettségűek, kisebb 

problémának látják a prostitúciót, mint az érettségivel nem rendelkezők. 

 
Az Ön véleménye szerint mekkora problémát jelent a prostitúció? – iskolai végzettség 

szerint 

3.6

3.6

3.3

3.2

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

maximum 8 általános

szakmunkásképzŚ,
szakiskola

érettségi

diploma

 

 

A vallásos beállítódás is meghatározó szerepet játszik abban, hogy milyen a 

prostitúció felnőtt lakossági megítélése. Azok a kérdezettek, akik vallásosnak 

tartják magukat és egyházuk tanításait is követik, nagyobb problémának tartják 

a prostitúció jelenségét, mint azok, akik „csak” a maguk módján vallásosak. 

Mindkét csoporttól elmaradnak azonban azon kérdezettek a probléma 

nagyságának észlelésében, akik nem vallásosak, ők látják ugyanis a 

legkevésbé problematikusnak a prostitúciót. 
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Az Ön véleménye szerint problémát jelent a prostitúció? – vallásosság szerint  
(5 = nagy probléma, 1 = egyáltalán nem probléma) 

3.80
3.56

3.18

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

vallásos, az egyháza
tanításait követi

vallásos a maga módján nem vallásos

 

 
 
A prostituáltak megítélése és a társadalmi tolerancia alakulása 
 
A kutatás során a felnőtt népesség prostituáltakhoz való viszonyát nemcsak a 

kérdezettek szempontjából vizsgáltuk, hanem arra is rákérdeztünk, hogy látják 

a prostitúció társadalom általi elfogadását, valamint annak időbeli változását.  

 

A személyes és a „mások” részéről feltételezett vélemények hasonló módon 

alakulnak. A válaszadók fele a „többi emberről” közömbös hozzáállást feltételez 

a prostituáltakkal szemben, és ez nem tér el lényegesen a személyes 

értékelésüktől. A kérdezettek 46,1%-a jelölte ugyanis azt, hogy személy szerint 

közömbös a prostituáltakkal szemben.  

Módosul a kép abban az esetben, ha az elutasító magatartásokat 

(„egyértelműen, illetve inkább elutasítóan” viszonyul a prostituáltakhoz 

válaszlehetőségeket) összevontan vizsgáljuk. Ebben az esetben a válaszadók 

„másokról” alacsonyabb szintű toleranciát feltételeznek a prostituáltakkal 

szemben, mint azt saját magukról állítják. A részletesebb elemzés azonban azt 

is feltárja, hogy a vizsgálatba bevont kérdezettek közel negyede (23,7%) 

egyértelműen elutasítónak tartja magát a prostituáltakkal szemben, míg a 

„másokról” alkotott vélemények ebben a válaszkategóriában alacsonyabbak (a 

„mások körében” feltételezett teljes elutasítás aránya 15,6% volt). 
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Az elfogadó magatartást figyelembe véve azt láthatjuk, hogy a prostituáltakhoz 

a megkérdezettek közel ötöde (18,3%) toleránsan viszonyul, „mások” esetében 

viszont ezt a toleranciát csak minden tizedik lakos (9,9%) esetében feltételezik.  

 

Összességében megállapítható, hogy a válaszadók ellentmondásosan ítélték 

meg a személyes és a társadalom többi tagjáról feltételezett toleranciát a 

prostituáltakkal szemben. A válaszadók kismértékben ugyan, de magukat 

valamivel toleránsabbak tartják, mint másokat, a „többi embert”, ugyanakkor a 

teljes elutasítást is inkább saját magukra  vonatkoztatják nagyobb mértékben. 

 

A társadalomról feltételezett és a személyes viszonyulások alakulása 

 

 

A prostituáltak elfogadásában-elutasításában is a nők bizonyultak 

elutasítóbbnak, mint a férfiak. A nők kétötöde (40,3%) jellemezhető elutasító 

attitűddel, a férfiaknál ugyanez az arány 28,5%. A következő ábrán látható, 

hogy a férfiakra a legnagyobb arányban a közömbös beállítódás jellemző. 

 

Ön személy szerint hogyan viszonyul a prostituáltakhoz? 

 

A válaszadók többsége (57,5%) úgy gondolja, hogy az elmúlt évek során a 

társadalomban nem történt változás a prostituáltak megítélésében. A mintába 

15.6%

23.7%

21.9%

10.6% 13.2%46,1%

50,0% 8.0%
1.9%

5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Az emberek általában

hogyan viszonyulnak a

prostituáltakhoz?

Ön személy szerint

hogyan viszonyul a

prostituáltakhoz?
egyértelmĐen elutasítóan

inkább elutasítóan

közömbösen

inkább elfogadóan

egyértelmĐen elfogadóan

nem tudja, nem válaszolt

28.5%

40.3%

52.1%

42.0%

19.4%

17.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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NŚ

elutasítóan

közömbösen
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került felnőttek közel harmada (28,1%) azon az állásponton van, hogy a 

társadalom elfogadóbbá vált, a válaszadók 8,6%-a viszont ellentétes tendenciát 

vélt felfedezni: megítélésük szerint az emberek körében inkább az elutasítás 

vált jellemzőbbé. 

 
Ön szerint az elmúlt néhány évben változott-e a prostituáltak megítélése 

Magyarországon? 

 
 
A prostitúció  és a prostituáltak megítélése – más társadalmi jelenségek, 
és más „problémásnak tartott” csoportok „környezetében” 
 
A prostitúcióról alkotott válaszadói véleményeket néhány más, negatív 

társadalmi jelenség környezetében is vizsgáltuk, annak érdekében, hogy 

differenciáltabb képet alkothassunk az elfogadás-elutasítás kérdésében. A 

válaszadóknak az iskolai osztályzáshoz hasonlóan egy ötfokozatú skálán kellett 

értékelniük a felsorolt jelenségeket. 

Az eredmények alapján kirajzolódik, hogy a megkérdezettek az „engedélyek, 

megrendelések körüli korrupciót” és a „rendőri korrupciót” ítélik el leginkább (az 

ötfokozatú skálán a kapott értékek sorrendben: 1,59 és 1,66). A szex áruba 

bocsátása a harmadik helyre került 2,10-es átlagértékkel. A legelfogadottabb 

jelenségnek (relatív értelemben) a „hálapénzt” tartották, az e tényezőre adott 

válaszok átlagértéke: 2,38 volt. 

 

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált tényezők átlagértékei távol 

vannak még a közepes skálaértéktől is, ami azt bizonyítja, hogy a felsorolt 

jelenségeket a válaszadók többsége nagyon, illetve meglehetősen elítéli. 

 

28.1%

8.6%

57.5%

5.8%
a társadalom
elfogadóbb lett velük
szemben

a társadalom
elutasítóbb lett velük
szemben

nem változott a
megítélésük

nem tudja, nem
válaszolt
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Mi a véleménye a következő jelenségekről? 
(5 = egyáltalán nem ítéli el, 1= nagyon elítéli) 

 

 

A prostituáltak elfogadását-elutasítását más, a társadalom által „problémásnak” 

tartott csoportok környezetében is vizsgáltuk, melynek eredményeit a következő 

ábrán látható rokonszenv – ellenszenv skála szemlélteti. A válaszadók ebben 

az esetben is egy ötfokozatú skála segítségével tudták kifejezni azt, hogy 

mennyire tartják rokonszenvesnek vagy ellenszenvesnek a felsorolt 

csoportokat. 

 

A kérdőívben szereplő csoportok rokonszenvmutatói közül egyik sem éri el a 

hármas, azaz a közepes skálaértéket. A válaszadók számára a leginkább 

elfogadott csoportoknak a homoszexuálisok (2,63), a romák (2,51), a 

prostituáltak (2,47) és a prostituáltak kliensei (2,32) bizonyultak, a 

legellenszenvesebbnek pedig a drogosokat (1,87) a prostituáltak futtatóit (1,25) 

és a bűnözőket (1,18) tartják a megkérdezettek. 

 

Mennyire tartja ellenszenvesnek, vagy rokonszenvesnek az alábbi csoportokat? 
(5 = nagyon rokonszenves, 1 = nagyon ellenszenves) 
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bĐnözŚk
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A prostitúció értelmezése  
 
A prostitúcióval kapcsolatos értelmezési keretek vizsgálata szintén a kutatás 

tárgyát képezte. Arra törekedtünk, hogy feltárjuk azokat a szempontokat, 

amelyekkel a válaszadók összefüggésbe hozzák a vizsgált kérdéskört. A 

kérdezettek jelen esetben az általunk megfogalmazott állításokkal 

kapcsolatosan fejezhették ki véleményüket egy négyfokozatú skálán. 

 

A megkérdezettek közel háromnegyede (72,0%) teljes mértékben egyetért 

azzal, hogy a prostitúciót elsősorban a kereslet generálja, és közel felének 

(48,8%) szintén teljes egyetértésével találkozik az az állítás, hogy mindenkinek 

jogában áll pénzért árulni a testét. Ez utóbbihoz hasonló arányt (48,7%) 

képviselnek a prostitúciót egyértelműen erkölcsi kérdésként kezelők, míg a 

megkérdezettek 45,8%-a a bűnözés melegágyának tartja a prostitúciót. Ha a 

másik szélső értéket vesszük alapul, akkor a kérdezettek közel ötödéről 

(18,2%) mondhatjuk el, hogy teljesen elutasítóak azokkal szemben, akik 

pénzért nyújtanak szexuális szolgáltatást, 15,9%-uk pedig nem osztja azt a 

véleményt, amely a prostitúciót a bűnözéssel hozza összefüggésbe.  

 
Abban az esetben, ha az egyetértés mértékétől eltekintünk (azaz, hogy teljesen 

vagy inkább egyetért-e az adott állítással), láthatóvá válik, hogy a felnőtt 

lakosok többsége a kutatók által felsorolt szempontok mindegyikével 

egyetértett. 

 
Mi a véleménye a következő állításokról? 
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A prostitúció okai 
 
A felmérés során arra is választ kerestünk, hogy a lakossági minta szerint 

milyen tényezők vezetnek oda, hogy valakiből prostituált váljon. A kérdezettek a 

megadott okok fontosságát egy ötfokozatú skála segítségével értékelhették 

(ahol a 1-es az egyáltalán nem fontos, az 5-ös pedig a nagyon fontos értéket 

jelezte). 

 

A kérdezettek válaszai között – a „szexuális túlfűtöttség”, mint feltételezett ok 

kivételével – nem mutathatóak ki markáns eltérések. A válaszadók minimális 

különbséggel ugyan, de a rossz szociális körülményeknek (szegénység: 3,84, 

rossz családi körülmények: 3,81, a könnyű pénzkereseti lehetőség: 3,68, 

munkanélküliség: 3,65) tulajdonítottak jelentősebb szerepet. Ezek mellett 

fontosnak tekinthető még az akár a direkt, akár az indirekt módon ható 

„kényszer” is (pl. az alacsony iskolai végzettség, szakképzetlenség miatti  

választási alternatíva hiányában történő prostituálódás). A válaszadók relatív 

többsége – a szexuális túlfűtöttség szempontot nem tekintve – minden felsorolt 

tényezőnél a skála legfelső fokát jelölte meg, azaz ezeket nagyon fontosnak 

tartották a prostitúció elkezdésében. 

 

 

Mit gondol milyen okok játszanak szerepet abban, hogy egyesek prostituáltként 
kezdenek dolgozni? 

( 5= nagyon fontos, 1 = egyáltalán nem fontos) 
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A prostituáltakkal kapcsolatos ismeretek 
 

A válaszadók 92,4%-a úgy gondolja, hogy csak felületes ismeretekkel 

rendelkezik a prostitúcióról és a prostituáltakról, s mindössze 5,6%-uk 

minősítette pontosnak ismereteit e témában.  

 

A kutatás során  a megkérdezettek 28,8%-a nem tudta megbecsülni, hogy hány 

prostituált dolgozik Magyarországon, a többiek a prostituáltak számát 150 és 

ötmillió fő közöttire becsülték. Az extrém magas (40 ezer fő feletti) értékeket 

kizárva a válaszok átlaga 12 311 fő, vagyis a lakosság a prostituáltak számát 

12-13 ezer fő közöttire becsüli.  

 

A prostitúciót elsősorban az utcai prostitúcióval azonosítják a válaszadók: 

93,0%-uk említette kérdésünkre spontán módon az utcát olyan helyként, ahol 

prostituáltak dolgoznak. Több mint egyharmaduk (35,5%) jelölte jellemző 

helyszínként a szórakozóhelyeket, 26,8%-uk a hoteleket, panziókat, 

szállodákat, s közel azonos arányban (25,5%) szerepelt az említések között a 

bérelt vagy saját lakás is. (Egy fő több helyszínt is említhetett.)  

 

Tudomása szerint melyek a jellemző helyszínek, ahol prostituáltak dolgoznak?  
(spontán válaszok) 

17.9%

25.5%

26.8%

35.5%

93.0%

bordély (kupleráj,

piroslámpás ház,

nyilvánosház)

lakás (bérelt, saját)

hotel, szálloda,

panzió

szórakozóhely (bár,

diszkó)

utca, út

 

 

Az eredmények alapján egy válaszadó átlagosan két területet ismer, ahol 

prostituáltak dolgoznak, a relatív többség azonban csak egy helyszínt tudott 

említeni. Azok a kérdezettek akik csak egyet említettek, kivétel nélkül az utcai 
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prostitúcióra asszociáltak, azaz 46,0%-uk kizárólag az utcán zajló 

prostitúcióként azonosította e jelenséget. 

 

A lakosság véleményének a megoszlása a prostitúció fajtáit illetően 

 

A fenti eredmények alapján feltételezhető volt az, hogy azok a kérdezettek, akik 

kizárólag az utcai prostitúcióval azonosítják a prostitúciót, kevésbé tájékozottak, 

illetve kevésbé összetett módon értelmezik a vizsgált kérdéskört. A 

továbbiakban tehát arra kerestük a választ, hogy a prostitúcióról alkotott 

értelmezési keret hogyan hat a prostitúció és a prostituáltak megítélésére.  

 

Az elemzés során bebizonyosodott, hogy azok a kérdezettek, akik komplexebb 

módon gondolnak a prostitúcióra, kevésbé tartják problémának 

Magyarországon e társadalmi jelenséget, és kevésbé is elutasítóak a 

prostituáltakkal szemben. Közülük 29,1% értékelte magát elutasítónak, míg 

azok, akik kizárólag az utcai prostitúciót ismerik, lényegesen magasabb 

arányban jelezték, hogy elítélik ezt a tevékenységet (41,1%-uk). A közömbös 

hozzáállás, illetve az elfogadó magatartás inkább azokra jellemző, akik 

differenciáltabban gondolkodnak a prostitúcióról. 

 

Ön személy szerint hogyan viszonyul a prostituáltakhoz? – a prostitúció megjelenési 

formáinak ismeretében 

46.0%

54.0%

csak az utcai
prostítúciót
említette

több említést
tett

41.1%

29.1%

44.8%

48.8%

14.1%

22.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

csak az utcai
prostitúciót

említette

többféle
említést tett

elutasítóan
közömbösen
elfogadóan
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A válaszadók 44,7%-ának ismeretei szerint van ma is törvényesen folytatható 

formája a prostitúciónak Magyarországon, míg 40,2%-uk szerint nincs ilyen, 

15,2%-uk pedig nem tudott  a kérdésre érdemben válaszolni.  

 

A tájékozódás színterei 
 
A kutatás során azt is vizsgáltuk, hogy a válaszadók általában honnan 

tájékozódnak a prostitúcióval kapcsolatos kérdésekről. A kérdezettek 

válaszaikat a tájékozódással kapcsolatban egy ötfokozatú skálán jelölhették, 

ahol az 5-ös azt jelentette, hogy az adott forrásból sok, az egyes pedig azt, 

hogy semennyi ismeretet nem szerez. 

 

A válaszok alapján első számú tájékozódási forrásnak a televízió és a rádió 

bizonyult, amely az ötfokozatú skálán 4,12-es értéket kapott. Az újságok 3,33-

as értékkel a második helyen szerepeltek a rangsorban. A fent említett 

tényezőkre a válaszadók relatív többsége maximális, azaz ötös értéket adott, 

azaz nagyon fontos tájékozódási forrásnak tekinthetőek a médiumok. A filmek, 

mint ismereti források, 2,91-es értékkel a harmadik helyen találhatóak. A 

barátoktól, illetve az internetről szerzett információk szerepe már elmarad a 

fentebb felsoroltaktól, az előbbiek szerepét 2,15-re, az utóbbiakét 2,06-ra 

értékelték. A legkevesebb információ – a válaszok alapján – a rendőrségtől, a 

saját tapasztalatokból, a politikusoktól, és a prostituáltakkal foglalkozó 

szervezetektől származik. 

 
Honnan, vagy kiktől szerezte ismereteit a prostituáltakról? 

( 5= sokat, 1 = semennyit) 

 

1.33

1.43

1.48

1.50

2.06

2.15

2.91

3.33

4.12

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

prostituáltakkal foglalkozó szervezetektŚl

politikusoktól

saját tapasztalatból

rendŚrségtŚl

internetrŚl

barátoktól ismerŚsöktŚl

filmekbŚl

újságokból

tévébŚl, rádióból
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A média szerepe 
 

Mivel a megkérdezettek válaszai szerint a legfontosabb ismereti forrásnak a 

televízió és a rádió számít, megvizsgáltuk, hogy az ezekből való tájékozódás 

milyen kapcsolatban áll a prostitúció megítélésével.  

 

Azok a válaszadók, akik egyértelműen elfogadónak tartják magukat a 

prostituáltakkal szemben, kevésbé (3,45) támaszkodnak a televízióra és a 

rádióra mint információ forrásra. Az alacsonyabb hírfogyasztás a jelölt 

elektronikus médiumokból tehát magasabb elfogadással jár a prostituáltakkal 

kapcsolatban. 

 
A televízió és a rádió szerepe a prostitúcióról alkotott vélemények formálásában 

 

A megkérdezett válaszadók háromötöde (62,9%) teljesen egyetért azzal az 

állítással, hogy a média szenzációhajhász módon mutatja be a prostituáltakat. 

Ha az „inkább egyetért” kategóriát is hozzávesszük az értékeléshez, akkor már 

a megkérdezettek háromnegyede (76,5%) fogadja el ezt az állítást, míg ezzel 

ellentétes véleményt a kutatásban részt vevők ötöde (18,3%) fogalmazott meg. 

A média tehát nem segíti  a népességet abban, hogy reális, tényeken alapuló 

ismereteket közöljön e társadalmi csoportról. 

 

Mi a véleménye arról, hogy a média szenzációhajhász módon mutatja be a 
prostituáltakat? 

4.32

4.12 4.10 4.13

3.45

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

egyértelmĐen
elutasítóan

inkább
elutasítóan

közömbösen inkább
elfogadóan

egyértelmĐen
elfogadóan

62.9%
13.6%

9.6%

8.7%

5.2%

Teljesen egyetért

Inkább egyetért

Inkább nem ért egyet

Egyáltalán nem ért egyet

Nem tudja, nem válaszolt
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A felnőtt lakosság háromötöde (60,6%), egyetért azzal az állítással, „ha a média 

a valóságnak megfelelően ábrázolná a prostituáltakat, akkor az javítana a 

megítélésükön”. A válaszadók harmada (32,1%) szerint azonban ez sem 

jelentene nagyobb elfogadottságot a prostituáltak megítélésében.  

 

Ön szerint segítené-e a prostituáltak megítélését az, ha a média a valóságnak 
megfelelően mutatná be őket? 

60.6%

32.1%

7.3%

igen

nem

nem tudja, nem válaszolt

 
 

A személyes érintettséget vizsgálva az adatok alapján megállapítható, hogy 

megkérdezettek több mint harmada (39,4%) rendszeresen, illetve gyakran 

találkozik prostituáltakkal. A válaszadók fele (50,4%)  viszont ritkán, minden 

tizedik kérdezett (9,8%) pedig egyáltalán nem lát prostituáltakat a 

mindennapokban. 

 

Milyen gyakran lát Ön prostituáltakat személyesen? 

15.9%

23.5%

50.4%

9.8% 0.4%

rendszeresen

gyakran

ritkán

soha

nem tudja, nem válaszolt

 
 
A prostitúció megítélésében fontos szerepe lehet a személyes ismereteknek is, 

ezért a következőkben arra keressük a választ, hogy a személyes tapasztalatok 

milyen hatással vannak a prostitúcióról alkotott véleményekre. 
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Azok a megkérdezettek, akik nem találkoznak prostituáltakkal, lényegesen 

nagyobb problémának tartják a prostitúciót, mint azok, akik legalább alkalmilag 

találkoznak a prostitúció jelenségével. A „tapasztalatok” hiánya tehát a 

problémával kapcsolatos előítéletek felerősödéséhez vezet. 

 

Mekkora problémát jelent ma Magyarországon a prostitúció? 
(5 = nagy probléma, 1 = egyáltalán nem probléma) 

3.49 3.52
3.38

3.94

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

rendszeresen gyakran ritkán soha

 

 

A személyes „ismeretek”, tapasztalatok a prostitúció „globális” megítélése 

mellett a prostituáltakról alkotott véleményeket is jelentősen befolyásolják. A 

következő ábrából leolvasható, hogy az ismeretekkel/tapasztalatokkal nem 

rendelkező válaszadók 46,9%-a elutasítónak tartja magát a prostituáltakkal 

szemben. Az elfogadás mértéke a kutatási eredmények szerint abban az 

esetben növekszik, ha a megkérdezettek személyesen is látnak prostituáltakat. 

 
Ön személy szerint hogyan viszonyul a prostituáltakhoz? 

36.5%

36.5%

30.9%

46.9%

40.9%

42.5%
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milyen gyakran lát prostituáltakat 
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A vizsgálatban résztvevő felnőtt lakosok valamivel több mint fele (53,2%) azt 

jelezte, hogy nincs az ismeretségi körében olyan személy, aki igénybe vette 

volna már prostituált szolgáltatásait. A kérdezettek negyede (24,2%) viszont 

ismer olyan embert, aki járt már prostituáltnál. A kérdésre a válaszadók több 

mint ötöde (22,6%) nem tudott válaszolni. 

 

Van-e az Ön ismeretségi körében olyan személy, aki igénybe vette prostituált 
szolgáltatását? 

24.2%

53.2%

22.6%

van

nincs

nem tudja, nem válaszolt

 
 

Az elemzés során egyértelműen bebizonyosodott, hogy akiknek van az 

ismeretségi körében olyan személy, aki járt már prostituáltnál, jóval 

kedvezőbben ítéli meg a prostitúció kérdését azokhoz képest, akiknek nincsen 

ilyen ismerősük. 

 
Mekkora problémát jelent ma Magyarországon a prostitúció? 

(5 = nagy probléma, 1 = egyáltalán nem probléma) 

D._KB NXVM 

3.05 

3.68 
3.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

van  nincs nem tudja 

Van olyan ismerŚse aki igénybe vette prostituált szolgáltatását? 
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A baráti körből származó ismeretek a prostituáltakkal kapcsolatos 

véleményeket is befolyásolják. A prostituáltak elutasítási aránya majdnem 

megkétszereződik abban az esetben, ha a válaszadónak nincs az ismeretségi 

körében olyan személy, aki igénybe vett már ilyen típusú szolgáltatást. 

 
Ön személy szerint hogyan viszonyul a prostituáltakhoz? 
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A prostituáltakat érintő hatósági diszkriminációval kapcsolatos 
vélemények 
 

A válaszadók véleménye szerint a különböző intézmények és szervezetek 

alapvetően elutasítóak a prostituáltakkal szemben. Az elfogadás-elutasítás 

feltételezett mértékét ötfokozatú skála segítségével adták meg a kérdezettek, 

ahol az 1-es azt jelentette, hogy az adott szervezetek, intézmények nagyon 

elutasítóak a prostituáltakkal szemben, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon 

elfogadóak. A válaszokból számított átlagok egyike sem éri el a 3-as értéket, 

ami azt jelenti, hogy a kérdőívben felsorolt szervezetek, intézmények nem 

tekinthetőek elfogadónak e társadalmi csoporttal kapcsolatban. Legkevésbé 

elutasítónak a politikai pártokat tartják a válaszadók, amit az egészségügy és a 

rendőrség követ, legelutasítóbbnak pedig az egyházakat gondolják. 
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A következőkben felsorolt intézmények / szervezetek mennyire elfogadóak  

vagy elutasítóak a prostituáltakkal? Osztályozzon 1-5-ig  
(5 = nagyon elfogadóak, 1 = nagyon elutasítóak). 

 

 

A megkérdezettek véleménye szerint a vizsgált intézmények  és szervezetek 

közül az egyházak nemcsak a legelutasítóbbak, hanem részükről éri a 

prostituáltakat  a leggyakrabban hátrányos megkülönböztetés is – gyakrabban, 

mint a „társadalom”, vagy bármilyen szervezet, hatóság, intézmény részéről 

általában. A rendőrség megítélése ambivalens. Annak ellenére, hogy a felsorolt 

szervezet közül a rendőrséget relatíve elfogadónak tartják a válaszadók (lásd 

az előző ábrán: a kilenc szervezet közül a 3. helyre sorolták), mégis úgy 

gondolják, hogy az egyházak után a rendőrség az a szervezet, amely részéről a 

leggyakrabban éri diszkrimináció a prostituáltakat. Az elfogadás relatív szintje, 

és a mindennapos diszkrimináció tehát nem zárják ki feltétlenül egymást – 

következtethetünk az adatokból. 
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Mit gondol, Magyarországon éri-e hátrányos megkülönböztetés a prostituáltakat a 
következő szervezetek részéről? Osztályozzon 1-5-ig  

(5 = nagyon gyakran, 1 = egyáltalán nem). 

 

 

A válaszadók 53,3%-a teljesen, további 24,8%-a inkább egyetért azzal az 

állítással, hogy Magyarországon a prostituáltak nem bízhatnak a hatóságokban, 

és 70,6%-ának véleménye szerint a prostituáltakat gyakrabban éri hátrányos 

megkülönböztetés a hatóságok részéről, mint más embereket.  

 

A megkérdezettek több mint fele úgy gondolja, az emberek többsége számára 

érdektelen, ha a hatóságok megsértik a prostituáltak jogait, vagy lekezelően 

bánnak velük. A válaszadók ötöde-ötöde szerint viszont az emberek 

elfogadhatatlannak vagy elfogadhatónak tartják a hatósági  jogsértést és a 

lekezelő bánásmódot, ha prostituáltakról van szó. Figyelemre méltó ez az adat, 

hogy gyakorlatilag ugyanolyan mértékű elfogadást / elutasítást feltételeznek a 

lekezelő bánásmód, mint a jogsértés tekintetében.  
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Ha a hatóságok megsértik a prostituáltak jogait, vagy ha kifejezett jogsértést 
nem követnek el, de lekezelően bánnak a prostituáltakkal, az az emberek többsége 

számára elfogadhatatlan, érdektelen vagy elfogadható? 

 

 

Amíg az emberek többsége részéről érdektelenséget feltételeznek a 

válaszadók a prostituáltakat érő hatósági jogsértéssel és lekezelő bánásmóddal 

kapcsolatban, addig ők maguk nagyobb arányban tartják elfogadhatatlannak e 

jelenségeket. A megkérdezettek 60%-a számára elfogadhatatlan a 

prostituáltakat érő hatósági jogsértés, a lekezelő bánásmódot pedig  53,3%-uk 

minősítette elfogadhatatlannak. 8,2%-uk számára azonban elfogadható a 

hatósági jogsértés, ha prostituáltakról van szó, abban pedig, ha a hatóságok 

lekezelően bánnak a prostituáltakkal,  11,2%-uk nem talál semmi kivetnivalót.  

 



 

A PROSTITUÁLTAK MEGÍTÉLÉSE...  
 

 

 22 

Ha a hatóságok megsértik a prostituáltak jogait, vagy ha kifejezett jogsértést 
nem követnek el, de lekezelően bánnak a prostituáltakkal, az az Ön számára 

elfogadhatatlan, érdektelen vagy elfogadható? 

 

 

Az adatelemzés során vizsgáltuk, hogy a prostituáltakkal szemben 

megfogalmazott vélemények milyen kapcsolatban állnak a prostituáltakkal 

szemben elkövetett jogsértő, illetve lekezelő bánásmód megítélésével. 

 

A következő ábrán láthatóvá válik az az összefüggés, hogy azok a kérdezettek, 

akik elutasítónak definiálták magukat, magasabb arányban fogadják el a 

prostituáltakkal szemben elkövetett hatósági jogsértéseket, mint akik 

elfogadóan, vagy közömbösen viszonyulnak hozzájuk.  

 
Ha a hatóságok megsértik a prostituáltak jogait az az Ön számára… 

51.5%

62.6%

74.6%

32.8%

33.2%

18.8%

15.6%

4.2%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

elutasítóan

közömbösen

elfogadóan

Ö
n

 h
o

g
y

a
n

 v
is

z
o

n
y

u
l 

a
 p

ro
s

ti
tu

á
lt

a
k

h
o

z
?

elfogadhatatlan

érdektelen

elfogadható

 

 



 

A PROSTITUÁLTAK MEGÍTÉLÉSE...  
 

 

 23 

Hasonló tendencia rajzolódik ki abban az esetben, ha a lekezelő bánásmódot 

vizsgáljuk. A prostituáltakat elutasító lakossági csoportból kétszer annyian 

tartották elfogadhatónak a lekezelő bánásmódot, mint azok akik elfogadónak 

vagy közömbösnek minősítették magukat. 

 

Ha a hatóságok lekezelően bánnak a prostituáltakkal az az Ön számára… 
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Beállítódások a prostituáltakkal szemben 

 

A válaszadók döntő többsége (71,3%-a teljesen, 13,5%-a inkább) egyetért 

azzal az állítással, hogy a prostituáltak emberi jogait tiszteletben kell tartani. 

Nagyon magasnak tekinthető viszont azok 14,0%-os részaránya is, akik szerint 

a prostituáltakat nem illetik meg az emberi jogok.  

 

Ha a prostituáltakat és a futtatóikat nézzük, a válaszadók 93,4%-a egyetért 

azzal, hogy nem a prostituáltakat, hanem a futtatóikat kellene megbüntetni. 

Emellett azonban több mint egyharmaduk (36,7%) egyetért azzal az állítással, 

hogy „szabadabb kezet kellene adni a rendőröknek, amikor prostituáltakkal 

szemben járnak el”. 
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A türelmi zónákkal kapcsolatos vélemények 

 

A megkérdezettek 97,5%-a, tehát a vizsgálatba került felnőtt mintában szinte 

mindenki hallott már a türelmi zóna kifejezésről, és több mint felük (54,9%) úgy 

véli, hogy a türelmi zónákra vonatkozó törvényi szabályozást figyelmen kívül 

hagyó önkormányzatokat meg kellene büntetni. A válaszadók több mint 

harmada (37,2%) viszont nem ért egyet ezzel a véleménnyel.  

 

A törvény szerint a türelmi zónákat az önkormányzatoknak kell kijelölnie az 50 ezer fő 
feletti településeken. Ön szerint azokat az önkormányzatokat amelyek nem tartják be ezt 

a törvényt… 

 

A legális prostitúcióról alkotott elképzelések 

 

A kutatással arra is választ kerestünk, hogy a válaszadók hogyan értékelik a 

prostitúció legalizálásával kapcsolatos intézkedéseket.  

A prostitúciót mint vállalkozást a válaszadók majd kétharmada (62,5%) 

elfogadná, ezzel szemben ötödük (22,1%) ezt elfogadhatatlannak tartja. A 

válaszadók 13,9%-a jelezte, hogy számára érdektelen ez a probléma. 

 

 

 

 

 

 

 

54.9%37.2%

7.9%

meg kellene büntetni

nem kellene megbünteti

nem tudja, nem
válaszolt
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Az, hogy törvényes keretek között lehessen vállalkozóként prostitúciót folytatni, az Ön 

számára… 

22.1%

13.9%

62.5%

1.5%

elfogadhatatlan

érdektelen

elfogadható

nem tudja, nem válaszolt

 

 

A vállalkozásként működő prostitúciót ellehetetlenítő nemzetközi egyezmény 

felmondását a kérdezettek több mint kétötöde (43,8%) támogatná, és szinte 

azonos arányban vannak azok (43,9%), akik viszont elleneznék ezt a lépést. A 

megkérdezettek 12,3%-a nem tudott a kérdésre válaszolni. 

 

Azzal, hogy Magyarország felmondja a nemzetközi egyezmény erre vonatkozó részét 
Ön… 

43.8%

43.9%

12.3%

egyetért

nem ért egyet

nem tudja, nem válaszolt

 

 

A vizsgáltak háromötöde (59,8%) azon az állásponton van, hogy a prostituáltak 

kedvezőbb megítélés alá esnének abban az esetben, ha a munkájuk után adót 

fizetnének. A kérdezettek harmada (35,5%) szerint azonban a törvényesen 

működő vállalkozás esetében sem enyhülne a társadalom ellenszenve.  
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Ha a prostituáltak munkájuk után adót fizetnének, az emberek Ön szerint jobban 
elfogadnák őket vagy nem? 

59.8%

35.5%

4.7%

jobban elfogadnák

nem fogadnák el jobban

nem tudja, nem válaszolt

 
 

A kutatás során arra is választ kerestünk, hogy a kérdezettek a prostitúció mely 

formáit tartanák elfogadhatónak.  

A válaszadók ötöde (19,6%) egyáltalán nem, háromötödük (60,2%) bordélyban, 

negyedük (26,1%) vigalmi negyedekben engedélyezné a prostitúciót. Az 

átfedések kiszűrése után megállapítható, hogy a kérdezettek 72,3%-a 

engedélyezné a prostitúciót abban az esetben, ha az a társadalomtól elzártan 

működne. Az előzőekben már bemutattuk, hogy azok a válaszadók, akik 

kizárólag az utcai prostitúcióban gondolkodnak, jóval negatívabb beállítódással 

jellemezhetőek a prostituáltakkal szemben, mint akik differenciáltabb 

ismeretekkel rendelkeznek a prostitúció mibenlétéről. Az utcai prostitúcióval 

kapcsolatos ellenszenv jól tükröződik a következői ábrán is, miszerint a 

megkérdezettek elenyésző része engedélyezné csak a prostitúció utcai 

formáját.  

 

Ön személy szerint milyen formában engedélyezné a prostitúciót? 
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A társadalomtól való elkülönítés jelentőségét erősíti az a megnyilvánulás is, 

miszerint a kérdezettek háromnegyede (76,6%) egyetért azzal, hogy a 

prostituáltakkal csak azoknak kelljen találkoznia, akik a szolgáltatásaikat 

megvásárolják.  

 

Mennyire ért egyet azzal, hogy a prostituáltakkal csak azok találkozzanak akik igénybe 
vesznek ilyen szolgáltatásokat? 

76.6%

22.1%

1.3%

egyetért

nem ért egyet

nem tudja, nem válaszolt

 
 

 

Kiknek kellene többet foglalkoznia a prostituáltakkal kapcsolatos 

problémákkal? 

 

A kutatás során fontos volt annak az áttekintése is, hogy a lakosság szerint 

kiknek kellene többet foglalkozni a prostituáltakkal kapcsolatos problémák 

megoldásával. A válaszadók 71,4%-a az e területért felelős miniszter, 68,9%-uk 

pedig a civil szervezetek feladatkörébe utalná ezt problémát, illetve  a vele való 

foglalkozást. A politikusok „felelősségét” a kérdezettek fele (55,2%) említette. A 

legalacsonyabb arányú illetékesség a hétköznapi emberekkel kapcsolatban 

merült fel, legalábbis a válaszadók 26,8%-a jelezte csak azt, hogy nekik is 

többet kellene foglalkozni ezzel a kérdéssel.  
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Kinek kellene a következő szereplők közül többet foglalkoznia a prostituáltakkal 
kapcsolatos problémákkal? 

26.8%

55.2%

68.9%

26.0%71.4%

28.2%

70.8%

42.3%

2.9%

2.5%
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A civil szervezetek szerepe 

 

Amint azt az előzőekben említettük, a válaszadók közel 70%-a úgy gondolja, 

hogy a civil szervezeteknek kellene többet foglalkozni a prostituáltakat övező 

problémákkal. A civil szervezetek szerepét, „feladatkörét” a kutatók által 

vázoltak megerősítésével vagy elvetésével tehették meg a kérdezettek. 

 

A kérdezettek abszolút többsége támogatja a kérdőívben megadott célok 

mindegyikét. Döntő többségük leginkább azt az elképzelést pártolja, hogy a civil 

szervezetek segítsék a prostitúcióból való kikerülést, ezzel a válaszadók 89,0%-

a teljesen egyetértett. Szintén magas arányban (71,1%) értenek egyet teljesen 

azzal az állítással, hogy a civil szervezeteknek a prostituáltak érdekvédelmét 

kell biztosítania. A célkitűzésekkel való teljes egyetértést vizsgálva harmadik 

helyre a prostituáltak vállalkozóvá válásának a segítése került, amelyet a 

kérdezettek fele támogat (53,1%). A vizsgálat eredményei szerint a 

megkérdezettek többsége egyetért a prostitúcióból való kikerülést szorgalmazó, 

és a prostituáltak érdekvédelmét, jogvédelmet  biztosító civil szervezetek 

céljaival is. 

 

Ha az elutasító válaszok oldaláról vizsgáljuk az adatokat, megállapítható, hogy 

a legnépszerűtlenebb célkitűzés a prostituáltak vállalkozóvá válásának 
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segítése, mivel ezzel a céllal a válaszadók ötöde (21,6%) egyáltalán nem értett 

egyet. 

 

Egyetért Ön a civil szervezetek alábbi célkitűzéseivel? 
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 Legfontosabb megállapítások 
 

 A társadalmi problémák között a leginkább meghatározónak a 18-65 év 

közötti felnőtt lakosságot reprezentáló mintában a válaszadók a bűnözést és  

a szegénységet tartják. E problémákat követi az ún. cigánykérdés, s végül – 

az előzőektől jelentősen lemaradva – a prostitúció jelensége. Ezen 

adatokból az következik hogy a prostitúció nem a legfeszítőbb társadalmi 

problémák között van számon tartva a mai Magyarországon a felnőtt 

lakosság gondolkodásában. 

 

 A prostitúció jelenségét inkább a nők, és életkort tekintve, inkább az idősebb 

válaszadók tekintik problémának, míg a férfiak és a leginkább fiatalnak 

tekinthető 18-39 éves korosztályban a prostitúció kevésbé érdeklődésre 

számottevő kérdés. Az iskolai végzettség és a vallásosság oly módon 

befolyásolja a prostitúció megítélését, hogy a magasabb végzettségűek és a 

nem vallásosak körében jelentősen kisebb  a prostitúciót problémának 

észlelők aránya, mint az alacsonyabb végzettségűek, és a valamilyen 

szinten a valláshoz kötődők körében. 

 

 A válaszadók relatív többsége közömbös a prostituáltakkal szemben, 

ugyanakkor jelentős arányt képviselnek az e társadalmi, foglalkozási 

csoportot elutasítók is. Az elutasítók aránya a nők körében majd 

másfélszerese a férfiakénak. A társadalom többségéről a kérdezettek 

összességében nagyobb elutasítást feltételeznek, mint magukról, de az 

elutasítás erősségét (az egyértelmű elutasítást) inkább maguknak „tartják 

meg”. E speciális helyzetben lévő csoport elfogadása a minta több, mint 

felének véleménye szerint nem változott az utóbbi években. 

 

 A kutatás során bebizonyosodott, hogy a válaszadóknak nincs konzisztens 

véleménye a prostitúció jelenségéről.  Bár úgy tűnik, hogy tisztában vannak 

a prostitúció társadalmi és egyéni okaival, a sztereotípiák és az előítéletek is 

erőteljesen tartják magukat.  Az elutasítás vagy a közömbös attitűd ellenére 

más társadalmi jelenségekkel (mint pl. korrupció, hálapénz), valamint más 
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csoportokkal (mint pl. homoszexuálisok, romák, prostituáltak kliensei, 

futtatói, drogosok, bűnözők) összevetve „nem áll rossz helyen” a prostitúció 

és a prostituáltak sem.  

 

 A megkérdezett felnőttek jelentős többsége (92,4%) saját bevallása alapján 

sem rendelkezik kellő ismeretekkel a prostitúcióról, melynek egyik 

bizonyítéka, hogy a válaszadók többsége az utcai formájával azonosítja a 

prostitúciót. Azok, akik komplexebben tudják értelmezni a prostitúció 

fogalmát – azaz nem kizárólag az utcai prostitúcióra gondolnak – kevésbé 

elutasítóak a prostitúcióval és magukkal a prostituáltakkal szemben. 

 

 A megkérdezettek véleménye szerint a médiának van a legjelentősebb 

véleményformáló szerepe a prostituáltak megítélésében, ám ennek a 

szerepének nem megfelelően tesz eleget, mivel csak szenzációhajhász 

módon mutatja be e jelenséget. Azok akik a leginkább elfogadóak a 

prostituáltakkal szemben, alacsonyabb hírfogyasztással jellemezhetőek, 

különösen a hagyományos elektronikus médiumokat (televízió, rádió) 

tekintve. 

 

 Az eredmények szerint magasabb intolerancia jellemzi azokat a 

kérdezetteket, akik személyesen nem találkoznak (akár csak „látvány-

szinten” sem) prostituáltakkal. A kutatási eredmények alátámasztották azt is, 

hogy azok, akik barátaik és ismerőseik tapasztalataira hagyatkoznak, 

kevésbé elutasítóak a prostituáltakkal szemben. 

 

 Minden tizedik kérdezett szerint elfogadható a lekezelő bánásmód a 

prostituáltakkal, és nem marad el ettől lényegesen azok aránya sem, akik a 

hatósági jogsértést is megengedhetőnek tartják. Az ezzel a hozzáállással 

jellemezhető megkérdezettek aránya lényegesen magasabb azoknál, akik 

egyébként is elutasítóak a prostituáltakkal. A felnőtt népesség további 

egyharmadánál a lekezelő bánásmód és/vagy a jogsértés a prostituáltakkal 

kapcsolatban „csupán” közömbös hozzáállást vált ki. Összességében tehát 

nagyon jelentősnek ítélhetjük azon válaszadók arányát, akik az emberi 
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méltóságot sértő lekezelő bánásmódot és a jogsértést egy speciális 

helyzetben lévő csoport esetében elfogadhatónak tartják, vagy ezek a 

jelenségek egyáltalán nem érdekli őket a prostituáltakkal kapcsolatban.  

 

 Az előző megállapításhoz részben kapcsolódik az, hogy a válaszadók több 

mint a fele teljesen, további egynegyedük inkább egyetért azzal az állítással, 

hogy Magyarországon a prostituáltak nem bízhatnak a hatóságokban, és 

több mint kétharmaduk szerint a prostituáltakat gyakrabban éri hátrányos 

megkülönböztetés a hatóságok részéről, mint más embereket. A  lekezelő 

bánásmódról, a hátrányos megkülönbözetésről tehát rendelkeznek 

valamilyen képpel, de ezzel a helyzettel egy jelentős részük – akkor is, ha 

nem a válaszadók többségéről van szó – egyetért, illetve azt közömbösen 

szemléli. 

 

 A kérdezettek szerint leginkább az egyházak, a gyámhatóság, és a hivatalok 

elutasítóak a prostituáltakkal szemben, és a prostituáltak 

megkülönböztetése az egyház részéről fordul elő leggyakrabban, ezután 

pedig a rendőrség és a gyámhatóság következik. 

 

 A mintába kerültek háromötöde elfogadhatónak tartja azt, hogy törvényes 

keretek között vállalkozóként lehessen prostitúciót folytatni, ugyanakkor a 

válaszadók ötöde ehhez nem járulna hozzá. A prostituáltak vállalkozóvá és 

adófizetővé válása feltételezhetően kedvezőbbé tenné a megítélésüket is – 

gondolja a válaszadók több mint fele. 

 

 A megkérdezettek közel háromnegyede engedélyezné a prostitúciót, ha az a 

társadalomtól elzártan bordélyokban, vagy vígalmi negyedekben zajlana, 

egyötödük ezzel szemben semmilyen formában nem engedné meg ezt a 

tevékenységet. A türelmi zónákra vonatkozó törvényi szabályozást 

figyelmen kívül hagyó önkormányzatok megbüntetésével a kérdezettek több 

mint fele értene egyet, de csak kétötödük támogatná a prostitúció 

legalizálását lehetővé tevő nemzetközi egyezmény felmondását. 
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 A prostitúciót övező kérdésekkel, problémákkal a felnőtt népesség szerint az 

e területért felelős miniszter mellett a civil szervezeteknek kellene a 

legtöbbet foglalkozniuk. A válaszokból egyértelműen kiolvasható az a 

nézőpont, hogy a lakosság többségének támogatását főleg azok az 

intézmények élveznék, amelyek elsődlegesen a prostitúcióból való kikerülést 

támogatják. 
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         1.sz.melléklet 

Mintaleírás 

 

A mintába került válaszadók többsége (53,6%) nő, a férfiak aránya 46,4%. A 

válaszadók átlagéletkora 45,78 év, a férfiaké 43,88 év, a nőké ennél magasabb, 

47,4 év volt. 

 

  Fő százalék átlagéletkor 

Férfi 464 46,4 43,88 

Nő 537 53,6 47,42 

Összesen 1001 100,0% 45,78 
    

 

A kérdezettek több mint harmada (35,1%) községben él. Az egyéb városban 

lakók a minta negyedét (26,8%) teszik ki. A válaszadók 19,7%-a 

megyeszékhelyen vagy egyéb városban, 18,5%-a pedig Budapesten lakik.  

 

  Fő százalék 

Budapest 185 18.5% 
Megyeszékhely, megyei jogú 
város 197 19.7% 

Egyéb város 268 26.8% 

Község 351 35.1% 

Összesen 1001 100.0% 

 

A vizsgálatban részt vevők kétötöde (40,8%) legfeljebb nyolc osztályos 

végzettséggel rendelkezik, negyede (26,4%) érettségizett, ötödük (21,1%) 

szakmunkás vagy szakiskolai bizonyítvánnyal bír. Minden tizedik kérdezett 

diplomás.  

 

  Fő százalék 

maximum 8 általános 408 40.8% 
szakmunkásképző, 
szakiskola 211 21.1% 

érettségi 264 26.4% 

diploma 118 11.8% 

Összesen 1001 100.0% 
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A vizsgálat időpontjában a kérdezettek 54,9%-a dolgozott. A minta negyede 

(25,4%) öregségi vagy rokkantnyugdíjas, ötöde (18,7%) pedig inaktív volt. 

 

 Fő százalék 

dolgozik, állása van 550 54.9% 
öregségi vagy 
rokkantnyugdíjas 254 25.4% 
háztartásbeli, tanuló, 
gyesen, gyeden van, 
álláskereső 187 18.7% 
egyéb 10 1.0% 

Összesen 1001 100.0% 
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         2.sz.melléklet 

Kérdőív 

A válaszadás nem kötelező! 

 

Jó napot kívánok! X.Y. vagyok, a (kérdező cég) munkatársa. Egy 

társadalomtudományi felmérést végzünk a Fact Intézet megbízásából a 

prostitúcióval kapcsolatban. A felmérésben való részvétel névtelen és körülbelül 10 

percet vesz igénybe. Kérem segítsék a kutatást azzal, hogy válaszolnak a 

kérdéseinkre. Beszélhetnék olyan a 18 évesnél idősebb személlyel, aki ... 

kvótaszempont (x éves, x nemű, x korú stb.) 
 
Ha nem az lesz a válaszadó, aki felveszi a telefont: Jó napot kívánok! X.Y. 

vagyok, a (kérdező cég) munkatársa. Egy társadalomtudományi felmérést végzünk 

a Fact Intézet megbízásából a prostitúcióval kapcsolatban.  A felmérésben való 

részvétel névtelen és körülbelül 10 percet vesz igénybe. Válaszolna a kérdéseinkre?  
 

1. Az Ön véleménye szerint ma Magyarországon problémát jelentenek-e a 

következő tényezők, s ha igen, mekkorát? Osztályozzon úgy, ahogy az iskolában 

szokás: az 5-ös jelentse, hogy az adott tényező nagyon nagy probléma, az 1-es pedig 

azt, hogy egyáltalán nem probléma. 

  
Egyáltalán nem 

probléma 

------

 

Nagyon nagy  

probléma 

Nem 

tudja/nem 

válaszolt 

a bűnözés 1 2 3 4 5 98     99 

b szegénység 1 2 3 4 5 98     99 

c cigánykérdés 1 2 3 4 5 98     99 

d prostitúció  1 2 3 4 5 98     99 

 

2. Ön szerint ma Magyarországon az emberek általában hogyan viszonyulnak a 

prostituáltakhoz? 

1 - egyértelműen elutasítóan  4 - inkább elfogadóan 

2 - inkább elutasítóan   5 - egyértelműen elfogadóan 

 3 - közömbösen     98 - NT  99 - NV 

 

3. Ön szerint az elmúlt néhány évben változott-e a prostituáltak megítélése 

Magyarországon? 

1 - a társadalom elfogadóbb lett velük szemben 

2 - a társadalom elutasítóbb lett velük szemben 

3 - nem változott a megítélésük    98 - NT  99 - NV 

 

4. És Ön személy szerint hogyan viszonyul a prostituáltakhoz? 

1 - egyértelműen elutasítóan  4 - inkább elfogadóan 

2 - inkább elutasítóan   5 - egyértelműen elfogadóan 

 3 - közömbösen     98 - NT  99 - NV 

 

5. Mi véleménye következő jelenségekről? Osztályozzon 1-5-ig, ahogy az iskolában 

szokás. Az 5-ös jelentse, hogy az adott dolgot egyáltalán nem ítéli el, az 1-es, hogy 

nagyon elítéli. 
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  nagyon                ------               egyáltalán  

elítéli                                                      nem ítéli  

nt / nv 

a hálapénz  1 2 3 4 5 98     99 

b engedélyek, megrendelések körüli 

korrupció 

1 2 3 4 5 98     99 

c szex áruba bocsátása 1 2 3 4 5 98     99 

d rendőri korrupció 1 2 3 4 5 98     99 

 

6. Most különböző csoportokat sorolok fel Önnek. Kérem, az iskolai 

osztályozásnak megfelelően, 5 fokozatú skálán jelezze, hogy mennyire tartja 

ellenszenvesnek vagy rokonszenvesnek ezeket a csoportokat! Az 5-ös jelentse, hogy 

az adott csoport nagyon rokonszenves, az 1-es, hogy nagyon ellenszenves.  

  nagyon                 ------                  nagyon 

ellenszenves                                  rokonszenves 

nt / nv 

a bűnözők 1 2 3 4 5 98     99 

b romák 1 2 3 4 5 98     99 

c homoszexuálisok 1 2 3 4 5 98     99 

d drogosok 1 2 3 4 5 98     99 

e prostituáltak 1 2 3 4 5 98     99 

f prostituáltak futtatói, a stricik 1 2 3 4 5 98     99 

g azok az emberek, akik 

prostituáltakhoz járnak 

1 2 3 4 5 98     99 

 

7. Mi a véleménye a következő állításokról? Kérem mondja meg, hogy azokkal 

teljesen egyetért, inkább egyetért, inkább nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért 

egyet.  

 
Teljesen 

egyetért 

Inkább 

egyetért 

Inkább nem 

ért egyet 

Egyáltalán 

nem ért egyet 
nt / nv 

a) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy 

ha akarja, pénzért árulja a testét. 
4 3 2 1 98    99 

b) A prostitúció nem gazdasági, 

hanem erkölcsi kérdés. 
4 3 2 1 98    99 

c) A prostitúció a bűnözés melegágya. 4 3 2 1 98    99 

d) Nem lennének prostituáltak, ha 

nem lenne irántuk kereslet.  
4 3 2 1 98    99 

e) A média szenzációhajhász módon 

mutatja be a prostituáltakat.  
4 3 2 1 98    99 

 

8. Mit gondol, milyen okok játszanak szerepet abban, hogy egyesek prostituáltként 

kezdjenek dolgozni? A következő okokat osztályozza 1-5-ig, 5-öst adva annak a 

tényezőnek, aminek Ön nagyon fontos szerepet tulajdonít, 1-est annak, aminek 

egyáltalán nem.  

  egyáltalán               ------                nagyon 

nem fontos                                               fontos 

nt / nv 

a rossz családi körülmények 1 2 3 4 5 98     99 

b alacsony iskolai végzettség, 

képzetlenség 

1 2 3 4 5 98     99 

c szegénység 1 2 3 4 5 98     99 
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d munkanélküliség       

e a prostitúció könnyű pénzkereseti 

lehetőség 

1 2 3 4 5 98     99 

f kényszerítik őket 1 2 3 4 5 98     99 

g amúgy is könnyű vérűek, 

szexuálisan túlfűtöttek 

1 2 3 4 5 98     99 

 

9. Mit gondol, körülbelül hány prostituált dolgozik Magyarországon? 

 

.................................... fő     -1 - NT  -2 - NV 

 

10. Tudomása szerint melyek a jellemző helyszínek, ahol prostituáltak dolgoznak? 

Kérdező! A válaszokat ne olvassa fel, csak jelölje! Több válasz is adható. 

  Említette Nem 

említette 

a utca, út (sarok, utcasarok, országút mellett stb. - Kérdező! Minden olyan 

említést itt jelöljön, ami az utcai prostitúcióra vonatkozik. Több ide tartozó 

említés esetén: jelölje az „említette” választ és  ne írjon semmit az „egyéb” 

említésekhez”) 

1 2 

b szórakozóhely (bár, diszkó stb.) 1 2 

c lakás (bérelt lakás, saját lakás stb.) 1 2 

d hotel, szálloda, panzió  1 2 

e bordély (kupleráj, nyilvánosház, piroslámpás ház stb.)  1 2 

f  

egyéb, éspedig: ................................................................................................. 

98 - NT 99 - NV 

 

11. Az Ön ismeretei szerint ma Magyarországon a prostitúciónak van-e 

törvényesen folytatható formája? 

1 - van    2 - nincs  98 - NT  99 - NV 

 

12. Mit gondol, Önnek mennyire pontos ismeretei vannak a prostitúcióról és a 

prostituáltakról?  

1 - csak felületes ismeretei vannak 

2 - pontos ismeretei vannak     98 - NT  99 – NV 

 

13. Honnan, vagy kitől szerezte ismereteit a prostituáltakról? Osztályozzon 1-től 5-

ig, ahogy az iskolában szokás! 5-öst kapjon, ahonnan / akitől sok ismeret szerezett, 

és 1-est, ahonnan / akiktől semennyit. 

  
Semennyit 

---

 
Sokat nt / nv 

a tévéből, rádióból 1 2 3 4 5 98  99 

b újságokból 1 2 3 4 5 98  99 

c filmekből 1 2 3 4 5 98  99 

d barátoktól, ismerősöktől 1 2 3 4 5 98  99 

e internetről 1 2 3 4 5 98  99 

f prostituáltakkal foglalkozó 

szervezetektől 
1 2 3 4 5 98  99 

g rendőrségtől 1 2 3 4 5 98  99 
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h politikusoktól 1 2 3 4 5 98  99 

i saját tapasztalatból 1 2 3 4 5 98  99 

j máshonnét, éspedig: …………… 1 2 3 4 5 98  99 

 

14. Ön szerint segítené-e a prostituáltak elfogadását az, ha a média a valóságnak 

megfelelően mutatná be őket?  

1 - igen 

2 - nem    98 - NT 99 - NV 

 

15. Hallotta-e már Ön azt a kifejezést, hogy türelmi zóna? 

1 - igen  2 - nem    98 - NT 99 - NV 

 

16. A türelmi zóna olyan terület, ahol az utcai prostituáltak dolgozhatnak. A 

törvény szerint a türelmi zónát az önkormányzatnak kell kijelölnie az 50 ezer fő 

feletti településeken. Ön szerint azokat az önkormányzatokat amelyek nem tartják 

be ezt a törvényt… 

1 - meg kellene büntetni   2 - nem kellene megbüntetni  

 98 - NT 99 - NV 

 

17. Ön személy szerint milyen formában engedélyezné a prostitúciót?  

(Több válasz is lehetséges!) 

1 - utcai prostitúció 

2 - bordély 

3 - vigalmi negyed 

4 - egyéb, éspedig: …………...........................................................…………. 

5 - sehogyan sem     998 - NT 999 - NV 

 

18. Azzal a véleménnyel, hogy a prostitúcióval csak azok az emberek 

találkozzanak, akik igénybe vesznek ilyen szolgáltatásokat, Ön egyetért vagy nem 

ért egyet?  

1 - egyetért   2 - nem ért egyet  98 - NT 99 - NV 

 

19. Milyen gyakran lát Ön prostituáltakat személyesen? 

1 - rendszeresen  3 - ritkán 

2 - gyakran   4 - soha   98 - NT 99 - NV 

 

20. Van-e az Ön ismeretségi körében olyan személy, aki igénybe vette prostituált 

szolgáltatását? 

 1 - van   2 - nincs    98 - NT 99 NV 

 

21. Véleménye szerint a következőkben felsorolt intézmények / szervezetek 

mennyire elfogadóak vagy elutasítóak a prostituáltakkal? Kérem osztályozzon 1-5-

ig: az 5-ös jelentse, hogy nagyon elfogadóak, az 1-es, hogy nagyon elutasítóak.  

  Nagyon  

elutasítóak 
--- 

Nagyon 

elfogadóak 
nt / nv 

a rendőrség 1 2 3 4 5 98  99 

b bíróság 1 2 3 4 5 98  99 

c gyámhatóság 1 2 3 4 5 98  99 

d családsegítő és 1 2 3 4 5 98  99 
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gyermekjóléti szolgálat 

e politikai pártok 1 2 3 4 5 98  99 

f egészségügy 1 2 3 4 5 98  99 

g önkormányzatok 1 2 3 4 5 98  99 

h hivatalok 1 2 3 4 5 98  99 

i egyházak 1 2 3 4 5 98  99 

 

22. Mit gondol, Magyarországon éri-e hátrányos megkülönböztetés a 

prostituáltakat a következő szervezetek részéről? Osztályozzon 1-től 5-ig, az 5-ös 

jelentse, hogy nagyon gyakran, az 1-es, hogy egyáltalán nem.  

  Egyáltalán  

nem 
--- 

Nagyon 

gyakran 
nt / nv 

a a rendőrség részéről 1 2 3 4 5 98  99 

b a bíróság részéről 1 2 3 4 5 98  99 

c a gyámhatóság részéről 1 2 3 4 5 98  99 

d a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat részéről 
1 2 3 4 5 

98  99 

e a politikai pártok részéről 1 2 3 4 5 98  99 

f az egészségügy részéről 1 2 3 4 5 98  99 

g a hivatalok részéről 1 2 3 4 5 98  99 

h az önkormányzatok részéről 1 2 3 4 5 98  99 

i az egyházak részéről 1 2 3 4 5 98  99 

j a társadalom részéről 1 2 3 4 5 98  99 

 

23. Ön mit gondol a következő állításokról? Teljesen egyetért, inkább egyetért, 

inkább nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet? 

 
Teljesen 

egyetért 

Inkább 

egyetért 

Inkább nem 

ért egyet 

Egyáltalán 

nem ért egyet 
nt / nv 

a) A prostituáltak emberi jogait 

tiszteletben kell tartani.  
4 3 2 1 98   99 

b) A rendőröknek szabadabb kezet 

kellene adni, amikor prostituáltakkal 

szemben járnak el.  
4 3 2 1 98   99 

c) Nem a prostituáltakat, hanem a 

futtatóikat kellene büntetni.  
4 3 2 1 98   99 

d) Magyarországon a prostituáltak 

nem bízhatnak a hatóságokban. 
4 3 2 1 98   99 

 

24. Mit gondol, ha a hatóságok megsértik a prostituáltak jogait, az az emberek 

többsége számára... 

1 - elfogadhatatlan 

2 - érdektelen vagy  

3 - elfogadható?      98 - NT  99 - NV 

  

25. És mit gondol, ha a hatóságok nem követnek el kifejezett jogsértést, de 

lekezelően bánnak a prostituáltakkal, az az emberek többsége számára... 

1 - elfogadhatatlan 
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2 - érdektelen vagy  

3 - elfogadható?      98 - NT  99 - NV 

 

26. Ha a hatóságok megsértik a prostituáltak jogait, az az Ön számára... 

1 - elfogadhatatlan 

2 - érdektelen vagy  

3 - elfogadható?      98 - NT  99 - NV 

 

27. És ha a hatóságok nem követnek el kifejezett jogsértést, de lekezelően bánnak a 

prostituáltakkal, az az Ön számára... 

1 - elfogadhatatlan 

2 - érdektelen vagy  

3 - elfogadható?       98 - NT  99 – 

NV 

 

28. Mit gondol, a prostituáltakat a hatóságok részéről gyakrabban éri hátrányos 

megkülönböztetés, mint más embereket, vagy nem? 

 1 - gyakrabban éri   2 - nem éri gyakrabban   

 98 - NT  99 – NV 

 

29. A prostituáltak megsegítésére Magyarországot nemzetközi egyezmény kötelezi. 

Ön szerint kellene vagy nem kellene, hogy a következő szereplők többet 

foglalkozzanak a prostituáltakkal kapcsolatos problémákkal? 

  Kellene Nem kellene  nt / nv 

a a politikusok 1 2 98   99 

b az illetékes miniszter 1 2 98   99 

c a civil szervezetek (pl.: 

egyesületek, alapítványok) 
1 2 98   99 

d a hétköznapi emberek 1 2 98   99 

 

30. Magyarországon elindult egy kezdeményezés azért, hogy a jogi szabályozás 

rendezésével a prostitúció teljesen törvényes foglalkozás legyen, a prostituáltak 

vállalkozóként dolgozzanak. Az, hogy lehessen törvényes keretek között 

vállalkozóként prostitúciót folytatni, az Ön számára... 

1 - elfogadhatatlan 

2 - érdektelen vagy  

3 - elfogadható?      98 - NT  99 – NV 

 

31. Magyarországon egy jelenleg érvényben lévő nemzetközi egyezmény 

ellehetetleníti a vállalkozásként működő prostitúciót. Azzal, hogy Magyarország 

felmondja a nemzetközi egyezmény erre vonatkozó részét Ön... 

1 - egyetért   2 - nem ért egyet  98 - NT  99 - NV 

 

32. Ha a prostituáltak vállalkozók lennének, törvényesen dolgoznának és 

munkájuk után adót fizetnének, az emberek Ön szerint jobban elfogadnák őket 

vagy nem? 

1 - jobban elfogadnák  2 - nem fogadnák el jobban   

 98 - NT  99 – NV 
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33. Magyarországon vannak olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), 

amelyek a prostituáltak megsegítéséért dolgoznak különböző módokon. Mit gondol 

Ön a civil szervezetek következő célkitűzéseiről, azokkal teljesen egyetért, inkább 

egyetért, inkább nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet.? 

 
Teljesen 

egyetért 

Inkább 

egyetért 

Inkább nem 

ért egyet 

Egyáltalán 

nem ért egyet 
nt / nv 

a) a prostituáltak vállalkozóvá 

válásának segítése 
4 3 2 1 0  XX 

b) a prostitúcióból való kikerülés 

segítése 
4 3 2 1  

c) a prostituáltak érdekvédelme, 

jogvédelme 
4 3 2 1 0  XX 

 

34. A válaszadó neme:      1. férfi        2. nő   Kérdező! Ne kérdezze meg, csak jelölje! 

 

35. Melyik évben született? ...................................... 

 

36. Mi a legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 
1 - legfeljebb 8 általános 

2 - szakmunkásképző, szakiskola  

3 - érettségi (gimnázium, szakközépiskola, technikum)  

4 - egyetem, főiskola, felsőfokú szakképzés 

 5 - egyéb, éspedig: …..........................................................    

 998 – NT - 999 - NV 

 

37. Ön jelenleg… 

1 - dolgozik, állása van 

2 - öregségi vagy rokkant nyugdíjas 

3 - háztartásbeli, tanuló, gyesen, gyeden van, álláskereső (munkanélküli) 

4 - egyéb, éspedig: …..........................................................          998 - NT   

999 - NV 

 

38. Ön miként viszonyul a valláshoz? 

1 – vallásos, az egyháza tanításait követi 

2 – vallásos a maga módján 

3 – nem tudja megmondani, hogy vallásos-e vagy sem 

4 – nem vallásos      98 - NT  99 - NV 

 

39. Mindent összevetve Ön mennyire elégedett a jelenlegi életkörülményeivel? 

Kérem, osztályozzon 1-5-ig, az 5-ös jelentse, hogy teljes mértékben elégedett, az 1-

es, hogy egyáltalán nem elégedett! 
 teljes mértékben elégedett    egyáltalán nem 

elégedett 

NT/NV 

a jelenlegi 

életkörülményeivel 
5 4 3 2 1 98/99 

 
Köszönöm szépen a válaszait! Viszont hallásra.  

 

 


