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Nemzetközi Szexmunkás  
Világnap

Június 02.-án a Nemzetközi Szexmunkás Világnapot ünnepeljük.  
1975-ben ezen a napon a Franciaországi Lyonba mintegy 100 szexmunkás 
és az őket támogató aktivisták elfoglalták a Saint-Nizier templomot, ahol 

ülő sztrájkkal tiltakoztak a hátrányos megkülönböztetés, a rossz bánásmód 
ellen. Ez a 10 napos tiltakozás hívta fel a figyelmet helyi, nemzeti és végül 

nemzetközi szinten a szexmunkások jogaira. Bár a rendőrség megrohamozta 

és erőszakkal eltávolította a szexmunkásokat, mégis ez a szervezett tiltakozás 
motiválta világszerte a szexmunkásokat,  

s megindulhattak a modern szexmunkás mozgalmak.  
Azóta a megemlékezéssel is szeretnék felhívni a figyelmet a szexmunka,  

mint szakma munka- és szociáljogi szabályozásának hiányosságaira,  
szociális és munkakörülményeik javítására.
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CEDAW jelentés
Május 31-én a Magyar Nők Szövetségével közösen konferenciát tartottunk a 
CEDAW ajánlásról. A konferencián felszólalt Alföldi Andrea a Nő Szövetség 
elnöke, Fedorkó Boglárka dr. Árva Tamás a SZEXE Egyesülettől és Tamási 

Erzsébet az OKRI-tól. Röviden ismertettük a CEDAW-ajánlását és útjára in-
dítottuk az Emberkereskedelem elleni népi kezdeményezést.

Összefoglalás
Magyarországon a szexmunkások meglehetősen népes és heterogén  

közösséget alkotnak. A szexmunkások többsége nő,  
akik beltéri munkahelyeken dolgoznak, de jelentős részük dolgozik utcán is. 
Körülményeik különbözősége dacára minden szexmunkás nagymértékben 
szembesül a szociális kirekesztéssel és diszkriminációval. Ezen túlmenően 

számos női szexmunkás tapasztalja meg az állami és nem-állami  
szereplők által rutinszerűen megvalósított emberi jogi visszaéléseket.
Bár 1999 óta a szexmunka legális Magyarországon, a szexmunkások  

folyamatosan szembesülnek a rendőrség és egyéb hatóságok  
diszkriminációjával, illetve az egészséges  

és biztonságos munkához való jogaik megsértésével.  
A legtöbb magyar önkormányzat a törvényi kötelezettsége ellenére elmu-

lasztotta kijelölni a szexmunkások számára a legális munkavégzés területeit, 
ezért bizonytalan jogszabályok alapján a szexmunkásokat rutinszerűen és 

önkényesen megbírságolják, letartóztatják és őrizetbe veszik.

Mindezen túlmenően a szexmunkások rendszeres megkülönböztetett  
célpontjai a jogalap nélküli bírságoknak, amelyeket a rendőrségi kvóták 

elérése érdekében vetnek ki rájuk. Amikor ezek kifizetésére pénzügyi  
nehézségeik miatt nincs lehetőségük, akkor őrizetbe veszik őket,  

amely tovább ronthatja egészségüket, biztonságukat,  
valamint családjuk gazdasági helyzetét és biztonságát.  

A helyzet az új szabálysértési törvény elfogadása után még súlyosabbá vállt, 
mert az új törvény büntetési tételei a korábbiaknál sokkal szigorúbbak. 

A szexmunkások sztereotípiák mentén bemutatott,  
egyoldalú megjelenítése a médiában, a többségi társadalom mélységes  

intoleranciája, továbbá a hatóságok részéről tapasztalható diszkrimináció 
együtt azt eredményezik, hogy a szexmunkások Magyarország egyik  

legkiszolgáltatottabb női csoportját alkotják.  



4

A kirekesztő magatartás elterjedése és a rendőrségi védelem hiánya miatt a 
szexmunkások sokkal nagyobb eséllyel válnak erőszak áldozatává,  

amely egyebek mellett az emberkereskedelmet is magában foglalja.  
Mindezekhez adódik a  hiányzó vagy elégtelen hozzáférésük az ingyenes, 

önkéntes és tiszteletteljes egészségmegőrző vagy gyógyító szolgáltatásokhoz, 
ami sérti a szexmunkások egészséghez való jogait. 

A beszámolónk ezért azt a következtetést vonja le, hogy Magyarországon a 
női szexmunkások elleni diszkrimináció és erőszak jelenleg igen gyakori, 
szisztematikus és intézményesült mind a szociális, kulturális, politikai és 

egészségügyi, továbbá a gazdasági élet területén, amely ellentétes az CEDAW 
Egyezmény 5., 6., 11. valamint 12. cikkével. 

 
A CEDAW ajánlás a www.szexmunka.hu  

oldalon teljes terjedelmében megtalálható. 
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Az óvszer az egyik legnépszerűbb védekezési mód a 
nem kívánt terhességgel és különféle nemi betegsé-

gekkel szemben, de nem minden ellen hatásos.  
Mik ezek? 

Az óvszer a legtöbb STD-től, azaz szexuális úton terjedő nemi betegségtől megvéd, 
de vannak bizonyos fertőzések, melyek ellen nem használ teljes hatékonysággal.  

A nemi betegségek többsége vér útján terjed, tehát kisebb hámsérülések szüksége-
sek ahhoz, hogy gazdát váltsanak a fertőzések,  

de pl. a HPV (Human Papilloma Vírus) nem csak, és kizárólag vér útján terjed.
Elég pusztán a fertőzött bőrfelületek érintkezése is ahhoz,  

hogy gazdatestté váljunk! Az óvszer természetesen nagymértékben véd minket 
ebben a helyzetben is, de a HPV nem csak a hüvelyben  

Amitől az óvszer sem véd
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és a péniszen helyezkedhet el, hanem a szeméremdombokon  
és a herezacskókon is.

Ezek a testtájak, az aktus során, az óvszer használat ellenére is védtelenek, és 
természetszerűleg érintkezésben vannak partnerünk testével. Könnyedén terjed-

het a herpesz vírus is, hiszen a HPV-hez hasonlóan, nem csak a nemi szerveken, de 
közvetlen környezetükben, a bőrfelületen is megtalálhatóak, így óvszer ellenében 

is átadható a fertőzés aktus során partnerünknek!

Veszélyek óvszer használata során?
Bizony, az élősködők - pl.: lapostetű - könnyűszerrel képesek terjeszkedni  

rendszeres óvszer használat során is! A tetvek a szeméremszőrzetben rejtőznek, 
petéiket is e területre rakják. Aktus során, de pusztán közös ágy vagy ágynemű 

használat esetén is, képesek átvándorolni egy másik partnerre.

Óvszerrel való szexuális együttlét során nem tekinthetjük védettnek magunkat az 
élősködőktől. Jelenlétüket a nemi szervek környéki viszketés jelzi, valamint  

szabad szemmel is érzékelhetővé válhatnak. Jelen esetben ajánlatos 
kezelőorvoshoz (nőgyógyász/urológus) fordulni, és teljes mértékben eltávolítani a 

fanszőrzetet, azonban a partner kezelésének hiányában,  
ismét bevándorlókra számíthatunk!

Egyéb nemi betegségek jelenlétének vizsgálata ajánlatos, mert gyakori az 
élősködők mellett, azegyéb nemi szervi megbetegedés jelenléte is!

Hüvelyi folyás ellen óvszer?
A hüvelyi folyás ellen szintúgy nem véd az óvszer, mint az élősködők  

vagy bizonyos szexuális úton terjedő betegségek ellen! A hüvelyi folyás a hüvely 
teljes fertőződöttségére utal, azaz szeretkezés során a hüvelyben elszaporodott 

baktériumok/gombák átkerülhetnek a férfire.
Óvszer használata során ez a partnerfertőzés nem kerülhető el, hiszen az óvszer 
felhelyezését követően, nem védi a teljes hímvesszőt, szex során azonban annak 
teljes felülete a hüvelybe kerül. A férfiak nagyon kevés esetben veszélyeztetettek 
a komolyabb megbetegedésektől, nagy a kockázata azonban a visszafertőzésnek, 

legfőképp akkor, ha csak a női felet kezelik!
Rendszeres hüvelyi pH-teszttel mérhető a hüvelyflóra állapota, és a lehető leggyor-
sabb ütemben kezelhető az elváltozás. Az óvszer használata sem teszi minden eset-
ben biztonságossá a szexet, de ez nem azt jelenti, hogy ebből kifolyólag már telje-

sen fölöslegesnek kell minősíteni rendszeres használatát. Pusztán körültekintőnek 
kell lennünk még ebben a helyzetben is, hisz fő az egészség!

forrás: napidoktor.hu
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MIRE FIGYELJ, HA MENSTRUÁLSZ 
A NYARALÁS ALATT?

Ha valaki, hát a nők biztosan tudják, hogy milyen pontos szervezést igényel 
egy nyaralás, vagy akár egy jó kis strandolás, hiszen azon ügyek mellett, amit 
a pasiknak is el kell intézniük, a nyakunkba szakad még egy fontos számítás: 
mikor esedékes a havi piros betűs nap. Lássuk, mire kell odafigyelni, ha meg-
tréfál minket a természet, és éppen az álomnyaralás közepén menstruálunk. 
Talán most még kevesen indultak neki a nagyvilágnak vakáció címszóval, 
de végre úgy tűnik, hogy a nyakunkon a jó idő és a nyár, ezért ha más nem, 
legalább a strandig elmerészkedhetünk. Ilyenkor bizony nem jön jókor az a 
bizonyos havi baj, már csak azért sem, mert ebben az időszakban sokkal na-
gyobb a fertőzések veszélye, mint bármikor máskor. 

Hogy miért? Egyszer azért, mert a vér a legjobb táptalaj a baktériumok 
számára, valamint ilyenkor nincsen ún. nyákdugónk, ami a hüvely felől védi 
a méhet. Éppen ezek miatt ebben az időszakban nem igazán ajánlott a fürdés 
és úszás, könnyebben megtelepednek a kórokozók. Persze azért ma már van-
nak alternatívák arra is, hogy miként küszöbölhetjük ki ezt, akkor is, ha ép-
pen nyaralni készülünk, és nagy valószínűséggel meg akarunk majd mártózni 
a tengerben, vagy épp a medencében. Van ugyanis egy bizonyos szerkezet, 
ami nagyon megosztja az orvos társadalmat is, mi azért előszeretettel 
használjuk, hiszen sokkal komfortosabbá teszi az életünket, ez pedig a tam-
pon. Ha ezt használod, akkor bátran mehetsz úszkálni, de azért néhány do-
logra nem árt odafigyelni:

1. Ne a legerősebb vérzésnél indulj neki, várj néhány napot,  
    amikor már gyengébb
2. Amint végeztél a fürdőzéssel, távolítsd el a tampont
3. Ha tudod magadról, hogy hajlamos vagy fertőzéseket összeszedni,  
     akkor kérj a dokidtól fertőtlenítő vagy hüvelygomba elleni krémet,  
     és ezzel kend be a tampont, így helyezd fel.
4. Ha lehet a fürdés után zuhanyozz is le, és ne felejtsd el  
     teljesen szárazra törölni magad.

Persze ilyenkor nem csak a strandok okozhatnak gondot,  
hanem annak is „nélkülöznie” kell, aki szeret a kádban fetrengeni. A forró 
vízben való üldögélés egyáltalán nem ajánlott, mert fokozza a vérzést, ám egy 
meleg zuhany akár még lazító hatással is lehet, ami különösen jól jön az első 
napokban, ha valaki fájdalmakkal is küszködik.  

Forrás: www.hotdog.hu
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Egy kriminológus 
a szexmunkáról

Dr. Tamási Erzsébet hozzászólásában azt taglalta, hogy miért nem működik  
jól a szexmunka szabályozása. Legnagyobb problémának azt tartja, hogy az ügy morális 

kérdéssé vált, a kérdéssel foglalkozók hozzáállása ideológiai alapon működik,  
és nagyon gyakran érzelmekkel túlfűtött “süketek párbeszéde” zajlik.  

A jobb megoldáshoz meg kellene találni a közös szempontokat és a legkisebb rosszat, 
de ezt egyelőre pont az ideológiai szembenállás akadályozza meg. Ő a témát kutatóként 
vizsgálja és eddigi kutatásaiból azt a tapasztalatot vonta le, hogy a szabályozásnak vajmi 
kevés köze van ahhoz, hogy a szexmunka elterjedt vagy sem. A klienseket kriminalizáló 

svéd modell nem működik, nem szüntette meg a szexmunkát, a még szigorúbb  
Norvégiában az utcán dolgozó szexmunkások száma 70%-kal nőtt. A kutató szerint ezért 

azt a célt kellene kitűzni, hogy a legkisebb rossz, a legkevesebb  
kár és ártalom érje a résztvevőket. Ehhez pedig magukat az érintett, aktív szexmunkáso-
kat kell megkérdezni és bevonni a politikák alakításába. Sajnos ez a legtöbb országban 

egyáltalán nem történik meg. Magyarországon nagy gond, hogy a törvényeket maga  
az állam sem tartja be: még mindig nincsenek kijelölve a türelmi zónák.  

Ha nem lehet a belvárosban ilyet kijelölni, akkor vigalmi negyedet kell létrehozni,  
mert ha nem tesszük, akkor a probléma ugyanúgy megmarad, csak homokba dugjuk  

a fejünket és minden résztvevő számára több kár keletkezik.
 

A Nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről 
szóló (CEDAW) egyezményt 1979. december 18-án New York-ban fogadták el,  

és 1981. szeptember 3-án lépett hatályba. Az Egyezmény értelmében  
a Részes Államok kötelesek minden megfelelő intézkedést megtenni a nőkkel szemben 
alkalmazott megkülönböztetés kiküszöbölésére. Az Egyezmény a magyar jogrendszerbe 

1982-ben került be. Az Egyezmény végrehajtásának ellenőrzésére a Részes Államok 
1982-ben az úgynevezett CEDAW Bizottságot hozták létre. Ez a bizottség idén március-

ban jelentést készített Magyarországról, melyben a következőt írta:

“A Bizottságot továbbra is aggasztja, hogy az emberkereskedelem női  
áldozatai számára nem áll rendelkezésre elégséges számú menhely,  

valamint hogy csak korlátozott a hozzáférésük az igazságszolgáltatáshoz  

Támogatás:
A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete és a Magyar Nők 
Szövetsége közös szervezésében került sor arra a rendezvé-

nyre, amelyen bemutatták az ENSZ CEDAW Bizottság megál-
lapításait a magyarországi szexmunkások helyzetéről és az 
őket érő diszkriminációról. A rendezvényen felszólalt Dr. 

Tamási Erzsébet kriminológus is, akinek tanulságos beszédét 
most teljes terjedelmében közzétesszük.
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és a megfelelő jogorvoslati formákhoz, többek között a kártérítéshez.  
A Bizottság aggodalommal veszi tudomásul a szexuális célú kizsákmányolás 

gyerekáldozatainak megbélyegzésére vonatkozó információkat.  
A Bizottság aggodalmát fejezi ki a szexmunkások elleni hátrányos  

megkülönböztetés miatt is, és amiatt, hogy a Részes Állam nem biztosít biz-
tonságos munkakörülményeket és kilépési lehetőségeket azok számára,  

akik ezt a tevékenységet abba akarják hagyni.”

Ajánlásként pedig megfogalmazta, hogy:  

“[Magyarország] hozzon intézkedéseket a szexmunkásokkal szembeni 
hátrányos megkülönböztetés megakadályozására és biztosítsa,  

hogy biztonságos munkakörülményekhez való joguk jogszabályilag  
garantálva legyen nemzeti és helyi szinten egyaránt.”

A rendezvényen Fedorkó Boglárka, a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesületének 
munkatársa bemutatta a SZEXE által a bizottság számára készített árnyékjelentést.  

Ez többek között megállapítja, hogy:

“Bár 1999 óta a szexmunka legális Magyarországon, a szexmunkások folyamatosan 
szembesülnek a rendőrség és egyéb hatóságok diszkriminációjával,  

illetve az egészséges és biztonságos munkához való jogaik megsértésével. A legtöbb 
magyar önkormányzat a törvényi kötelezettsége  

ellenére elmulasztotta kijelölni a szexmunkások számára a legális munkavégzés 
területeit, ezért bizonytalan jogszabályok alapján a szexmunkásokat rutinszerűen  

és önkényesen megbírságolják, letartóztatják, és őrizetbe veszik.
Mindezen túlmenően a szexmunkások rendszeres megkülönböztetett célpontjai  
a jogalap nélküli bírságoknak, amelyeket a rendőrségi kvóták elérése érdekében 

vetnek ki rájuk. Amikor ezek kifizetésére financiális nehézségeik miatt nincs 
lehetőségük, akkor őrizetbe veszik őket, amely tovább ronthatja egészségüket,  

biztonságukat, valamint családjuk gazdasági helyzetét és biztonságát. A helyzet az 
új szabálysértési törvény elfogadása után még súlyosabbá vállt, mert az új törvény 

büntetési tételei a korábbiaknál sokkal szigorúbbak. A szexmunkások sztereotípiák 
mentén bemutatott, egyoldalú megjelentetése a médiában, a többségi társadalom 
mélységes intoleranciája, továbbá a hatóságok részéről tapasztalható diszkrim-
ináció együtt azt eredményezik, hogy a szexmunkások Magyarország egyik leg-

kiszolgáltatottabb női csoportját alkotják. A kirekesztő magatartás elterjedése és a 
rendőrségi védelem hiánya miatt a szexmunkások sokkal nagyobb eséllyel válnak 

erőszak áldozatává, amely egyebek mellett az emberkereskedelmet is magában 
foglalja. Mindezekhez adódik a hiányzó vagy elégtelen hozzáférésük az ingyenes, 

önkéntes és tisztességes egészségmegőrző, vagy gyógyító szolgáltatásokhoz,  
ami sérti a szexmunkások egészséghez való jogait. Beszámolónk ezért azt a követ-

keztetést vonja le, hogy Magyarországon a női szexmunkások elleni diszkrimináció 
és erőszak jelenleg igen gyakori, szisztematikus, és intézményesült mind a szociá-

lis, mind a kulturális, mind a politikai, mind az egészségügyi, mind a gazdasági élet 
területén, amely ellentétes az Egyezmény (CEDAW) 5., 6., 11. valamint 12. Cikkével.”

Forrás: 
A Társaság a Szabadságjogokért blogja 2013.06.04. 15:13 

Takács István Gábor 
TASZ
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Kosztolányi Dezső:
A nyár

A nyár az én szerelmem, érte égek,
halálthozó csókjára szomjazom,

erdőket áldozok szilaj tüzének,
bár ajkam is hervadna el azon.

Görnyedve várom télen a szobámba,
a tűz körül álmodva csüggeteg,
lángóceánját képzeletbe látva,

mely semmivé hamvasztja a telet.
S ha lángszerelme sápadt őszbe vénül,

s zöld pártadísze hullong a fejérül,
virrasztom árva, bús menyasszonyom.

Zokogva már hülő keblére fekszem,
s elsírva ottan legnagyobb szerelmem,

sápadt, aszú haját megcsókolom...
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Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák
Intim Zóna • Tel: 06-30-30-30-456

Szűrővizsgálat
A prostituáltak részére kiadandó orvosi igazoláshoz kapcsolódó Szűrővizsgálat. A szűrővizsgálat a szex-
uális úton terjedő megbetegedések vizsgálatát végzi (Chlamydia, Hepatitis B, HIV, Szifilisz, Tripper). A 

vizsgálatok térítési díj kötelesek (mint más foglalkozás egészségügyi vizsgálatok),  
ára: 23.000 Ft, azaz huszonháromezer forint és 3 hónapig érvényes.

További információk, időpontegyeztetés: 
Dr. Mlinkó Éva 06-30-97-13-781

Egyesületünk ingyenes weboldalszerkesztő és blogíró 
tréninget szervez, ha szeretnél Te is
részt venni ezen, akkor jelentkezz  

a 06-20-334-52-10-es telefonszámon Földi Ágnesnél.


