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Tisztelt Dr. Székely László!
Alulírott Földi Ágnes, aSzexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete (1114 Budapest, Bocskai út 17.
fsz.3.) elnöke, az Alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 2. § 3) pontja alapján az
alábbi
indítványt
terjesztem elő.
Kérem, hogy a Tisztelt Alapvető Jogok Biztosa, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvény (a továbbiakban: Btk.) 201. § (1) bekezdés b) pontjának megsemmisítését kezdeményezze az
Alkotmánybíróságnál.
Indokolás
Magyarország Alaptörvényének M cikk (1) bekezdése alapján, Magyarország gazdasága a vállalkozás
szabadságán alapszik, a (2) bekezdés szerint Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny
feltételeit.
Az Alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 2. § 3) pontja alapján, az alapvető jogok
biztosa kezdeményezheti a jogszabályok Alaptörvénnyel összhangjának felülvizsgálatát az
Alkotmánybíróságnál.
A prostitúció elősegítésének résztényállására vonatkozó beadvány kapcsán előzményként
megjegyezném, hogy „A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni
fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról” szóló 1999. évi LXXV. Törvény
(továbbiakban: Szbt.) életbelépésével a prostitúció bizonyos feltételek1 teljesítésével legális
tevékenységgé vált (mint más gazdasági tevékenységek).
Magyarország Alaptörvénye (XII. cikk, 1) bekezdése szerint:
Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a
vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles
hozzájárulni a közösség gyarapodásához.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi. CXVII. törvény, Általános rendelkezések I. fejezet 1.§
(3) bekezdése szerint:
A magánszemély minden jövedelme adóköteles.
Az egyéni vállalkozást az 2009.évi. CXV. törvény szabályozza.
A 2. § (1) bekezdése szerint:Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti
letelepedés keretében üzletszerű - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját
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Az Szbt. 9. §-a szerint: a prostituált a szexuális szolgáltatása igénybevételére csak
 18. életévét betöltött személyt hívhat fel, illetőleg csak 18. életévét betöltött személy erre irányuló
ajánlattételét fogadhatja el,
 tilos a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás mást, illetőleg másokat zaklató módja,
 a prostituált szexuális szolgáltatásra akkor ajánlkozhat fel, ha rendelkezik az egészségügyért felelős
miniszter rendeletében előírt orvosi igazolással.

Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete
1114 Budapest, Bocskai út 17. fsz. 3.
Tel.: 06-20-334-52-10
Web: www.szexmunka.hu
E-mail: info@szexmunka.hu
gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott - gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként
végezhet.
Az adóköteles tevékenység megjelölése, az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII.23.) KIM rendelet alapján történik. A szexuális szolgáltatást az
önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékében (ÖVTJ kódok) 960901 kódszámon, a m.n.s. egyéb
személyi szolgáltatás megnevezésű szakmakód alá tartozik, melyet a Szolgáltatások Jegyzéke
93.05.12.4 besorolási számon szexuális szolgáltatásként, a Termékek és Szolgáltatások Osztályozási
Rendszere 960912 számon foglal magába.
A Baranya Megyei Bíróság (6.K20.483/2004/9.számú) határozata:
„A jogalkotó elismerte a prostituáltak tevékenységét, mint szolgáltatást,2 ezáltal az üzleti jellegű
tevékenységgé vált és a prostituáltak egyéni vállalkozóknak tekintendők. A prostituáltak az
általuk végzett szolgáltatásnyújtáshoz vállalkozói igazolvány kiváltására kötelesek!”
A szexuális szolgáltatás tehát legálisan, vállalkozási formában végezhető tevékenység. Erre az
Alkotmánybíróság a 261/E/2000. AB határozatában is rámutatott, melyből következtethető, hogy a
prostitúció, mint foglalkozás - a hatályos jogszabályokban fennálló korlátozásokkal - szabadon
választható és végezhető tevékenység.
Az egyéni vállalkozó szexmunkások, a szexuális szolgáltatás végzéséhez szükséges
infrastrukturális feltételek megteremtésekor a következő szabályozással szembesülnek, a szexuális
szolgáltatás helyszínére vonatkozóan:
A szexmunkások felajánlkozását követő, szexuális szolgáltatás nyújtásának helyszínét kijelölő
hatályos jogi szabályozás, az 1955. évi 34. számú törvényerejű rendelettel kihirdetett New Yorki
Egyezmény 2. Cikkelyének ratifikációja alapján született meg.
A New York-i Egyezmény 2. Cikkelye (hivatalos fordítás): Az egyezmény részesei kötelezik magukat,
hogy hasonlóképpen megbüntetik mindazokat, akik:
 bordélyház3akat tartanak fenn vagy vezetnek, avagy azok fenntartásához szükséges anyagi
eszközöket tudatosan szolgáltatják, illetőleg az anyagi eszközök szolgáltatásában részt
vesznek,
 épületet vagy más helyet égészben, vagy részben mások prostitúciójának céljára tudatosan
bérbe adnak vagy bérelnek.
A Btk. 201.§ 1) bekezdés b) pontjabűncselekménnyé nyilvánítja a szexuális szolgáltatáshoz
kapcsolódó egyes tevékenységeket:
Akiépületet vagy egyéb helyet prostitúció céljáramásnak rendelkezésre bocsát, bűntettetmiatt
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Az Szbt. 4. § e) pontja szerint: „prostituált az a személy, aki anyagi ellenszolgáltatásért szexuális szolgáltatást
nyújt”. E törvényből is megállapíthatóan a prostituáltak tevékenysége szolgáltatásnak minősül.
3
A bordély jogi ismérveit a nemzeti jogszabályok általában nem definiálják, de annak tartalmi elemeit
nemzetközi dokumentumok sem leltározzák fel, maga az Egyezmény sem értelmezi a bordély fogalmát. A
bordély (függetlenül az elnevezésétől) valójában olyan „intézmény” (ingatlan vagy egyéb hely), amely részben
vagy egészben a szexuális szolgáltatás nyújtásának helyszíneként szolgál, azt azonban az ingatlanbérleti
jogviszonyon túlmutatva, a szexuális szolgáltatást nyújtó(k) bevételéből való részarányos részesedés érdekében
bocsátják a szexmunkás(ok) rendelkezésére.
2
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A szexuális szolgáltatás esetében a vállalkozás helyszínéül - jogi aggályok nélkül, legálisan - a
saját tulajdonú ingatlan szolgálhat.4
Az elősegítés bűncselekményét (egyenes szándékkal, tudatossággal, azaz kimondottan prostitúció
céljára történő rendelkezésre bocsátás esetén) az ingatlant másnak rendelkezésre bocsátó személy
követi el.
A szexmunka végzését pont a nehéz anyagi körülmények miatt végzik az egyes emberek, így irreális
követelmény a saját tulajdonban történő szexuális szolgáltatás végzésének kötelezettsége. A
szexmunkások tömegeinek nincsen ingatlanvagyona, ingatlan vásárlásra a kereső tevékenységükből
származó jövedelemből finanszírozva van esélyük, így (kevés vagyonosabb szexmunkás kivételével) a
hatályos törvények értelmében csak illegális körülmények között - a bérbeadó becsapásával, azaz a
legális tevékenység jogszerű végzésének kényszerű eltitkolásával, avagy a szándék közlését követően,
a bérbeadóval a törvény „kijátszásában” együttműködve - végezhető szexuális szolgáltatás
ingatlanban. E „fél-illegális” helyzet jelenkori gyakorlata, a tapasztalatok szerint a bérbeadóval való
konfliktusokhoz és esetenként (a tevékenység végzésének bérbeadó részére való tudomására jutásakor)
abérleti díjak irreális emelkedéséhez vezetnek. Fentiek mellett az ingatlan rendelkezésre bocsátásának
tiltása hasztalan, mivel a büntethetőség a gyakorlatban kijátszható. A bérbeadó egyenes szándékát
(azaz a tudatosságát) főként a bérbeadó saját maga, avagy a szexmunkás fedhetné fel, akiknek viszont
semmilyen érdeke nem fűződik ehhez, sőt ellenérdekeltek, így az ezt bizonyítani, szankcionálni
kívánandó eljárások sok esetben kudarcra vannak ítélve.
Mindemellettszámosszexmunkás kiskorú gyermeket nevel, sokan közülük egyedüli szülőként. A fenti
szabályozásból az következik, hogy ha még rendelkeznének is saját tulajdonú ingatlannal abban csak
szexuális szolgáltatást nyújthatnának, azonban gyermeküket nevelni nem tudnák (csak egy
albérletben), hiszen egyrészt felelős szülőként ez nem tehető meg, amennyiben pedig valaki mégis
megtenné, úgy ez esetben a gyámhatóság azonnali intézkedéseket tenne a kiskorú gyermek védelme
érdekében, amely végső esetben akár ahhoz is vezethet, hogy a gyermeket kiemelik a családjából. A
kiskorú gyermeket nevelő szexmunkásoknak rögtön nem egy, hanem kettő ingatlannal kellene
rendelkezni, melyből legalább az egyik saját tulajdonú. Ilyen teljesítményre nemhogy a gyermeküket
egyedül nevelő szülők, de a magyar lakosság döntő része sem képes.
A fenti visszásságok eredményeként, az egyéni vállalkozószexmunkás jogkövető magatartását
vizsgáló rendőri szerv, amennyiben értesíti az ingatlan tulajdonosát az abban folyó legális tevékenység
jogszerű gyakorlásáról, a bérbeadónak a tudatos rendelkezésre bocsátás bűncselekményét
elkerülendően a bérleti jogviszonyt meg kell szűntetni, így az egyéni vállalkozószexmunkásnak tovább
kell költöznie.
Az ingatlan rendelkezésre bocsátásának tilalma a türelmi zónák kapcsán is áthidalhatatlan
visszásságokat eredményezett:
Az Szbt. 8.§ (1) bekezdése értelmében; az önkormányzat a prostitúció tömeges megjelenése
esetén rendeletében egy türelmi zónát jelölhet ki. Kivételesen - ha egy türelmi zóna kijelölése
nem lehetséges - több türelmi zóna is létesíthető. A közterületi prostitúció folyamatos észlelése
esetén türelmi zóna kijelölése nem mellőzhető az ötvenezer lélekszám feletti települések
esetében.
A 62. § (4) bekezdés: Ha a prostitúció tömeges, az 50 000 lélekszám feletti település
önkormányzatának képviselőtestülete (fővárosban a fővárosi közgyűlés) a törvény
hatálybalépésétől számított hat hónapon belül, ha pedig a jelenség a törvény hatálybalépése
4

Az Szbt. 7. § (4). bekezdése szerint: 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 a prostituált szexuális szolgáltatást nem nyújthat.” A szexuális szolgáltatás
értelemszerűen nem nyújtható közterületen és nyilvános helyen sem.
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után válik tömegessé, ennek megállapításától számított kilencven napon belül köteles a türelmi
zóna kijelöléséről a rendeletet megalkotni.
A 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.
A jogszerűen eljáró önkormányzatok - bizonyos feltételek teljesülése esetén - kötelesek a türelmi zóna
kijelölésére. A kijelölés elmaradásával, az adott önkormányzatok mulasztásos törvénysértést követnek
el.
A jogkövető önkormányzat, amennyiben a türelmi zóna kijelölését követően a szexuális szolgáltatás
nyújtására szolgáló infrastruktúra kialakítását is elvégezné (szexuális szolgáltatás nyújtásának céljára
épületet vagy egyéb helyet bocsátana rendelkezésre) megsértené a Btk. fenti rendelkezését, így a
türelmi zóna sem más jelenleg, mint az évszaknak megfelelő időjárási körülmények közötti
ácsorgásra, sétálgatásra, azaz a felajánlkozásra és annak elfogadására kijelölhető - a szexuális
szolgáltatás nyújtásának infrastruktúráját mellőzni kénytelen - kietlen, üres terület.
Magyarország Alaptörvényének M cikk (1) bekezdése alapján, Magyarország gazdasága a vállalkozás
szabadságán alapszik, a (2) bekezdés szerint Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny
feltételeit.
A szexuális szolgáltatás kivételével, Magyarországon bármely legális vállalkozói
tevékenység végezhető rendelkezésre bocsátott (pl: ingyenes, szívességi jogviszony keretében),
bérelt és saját tulajdonú ingatlanban is.
A szexuális szolgáltatás kivételével, Magyarországon bármely legális vállalkozói
tevékenység az adójából költségként számolhatja el a vállalkozáshoz használt ingatlan költségeit.
A szexuális szolgáltatáshoz kapcsolódó ingatlan infrastruktúra kialakításával kapcsolatosan
természetesen szükségesek és indokolhatóak lehetnek bizonyos (pl.: térbeli, időbeli) korlátozások,
melyek azonban a fentiek alapján nem vezethetnek az infrastruktúra igénybevételének
ellehetetlenítéséhez.
Fentiek alapján megállapítható, hogy az Alaptörvénybe ütköző ellentmondás van a vállalkozás
szabadságának tiszteletben tartása, a tisztességes gazdasági verseny feltételeinek megteremtése és az
egyéni vállalkozó szexmunkások gazdasági tevékenységének korlátozását megjelenítő Btk. 201. § (1)
bekezdés b) pontja között.
A fentiekre való tekintettel kérjük, hogy a Tisztelt Alapvető Jogok Biztosa, a 2012. évi C. törvény
(Btk.) 201. § (1) bekezdés b) pontjának megsemmisítését kezdeményezze az Alkotmánybíróságnál.
Budapest, 2016. május …
További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk! A kezdeményezésünkre való válaszuk és a
hatékony lépések megtétele reményében, őszinte tisztelettel:
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Elnök
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