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Jelen útmutató az Európai Bizottság által, a FIIT projekt keretében nyújtott támogatással készült. A FIIT 
a harmadik országok állampolgárainak integrációját segítő európai alap, a közösségi civil szervezetek, 

az olasz belügyminisztérium, és a Migrant Helpline brit civil szervezet társfinanszírozásában működik. Az 
útmutatóban foglaltak a szerzők véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik meg a Nemzetközi 
Migrációs Szervezet (IOM), valamint donor- és partnerszervezetek álláspontjával.

Az IOM azt az elvet vallja, hogy a humánus körülmények között zajló és rendezett migráció mind az egyes 
személyek, mind a társadalom számára előnyös folyamat. Kormányközi szervezetként az IOM a nemzetközi 
közösségen belüli partnereivel együttműködve arra törekszik, hogy: segítse a migrációval kapcsolatos 
operatív problémák megoldását; elősegítse a migrációval kapcsolatos ügyek és kérdések jobb megismerését; 
a migráción keresztül elősegítse a társadalmi és gazdasági fejlődést; és hozzájáruljon a migránsok emberi 
méltóságának tényleges tiszteletben tartásához és megfelelő életminőségéhez.

Kiadó :   NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS SZERVEZET
  9, Cité de Trévise
  75009 Paris, France
  +33 (0) 140440691
  +33 (0) 140440485
  iomparis@iom.int
  www.iom.int/france

© 2013 Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM)

Tipográfia : Constance de Williencourt
Minden jog fenntartva. A kiadó előzetes engedélye nélkül tilos jelen kiadvány bármely részletének sokszorosítása, 
adatrendszerben tárolása vagy bármilyen elektronikus, mechanikus módon, vagy fénymásolat, felvétel 
formájában vagy egyéb módon történő továbbítása.
Jelen kiadvány kereskedelmi forgalomba nem hozható.
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A FIIT PROJEKT

AFIIT – az emberkereskedelem áldozatául esett személyek integrációját támogató és javító – projektre a Nemzetközi 
Migrációs Szervezet (IOM) vezetésével kerül sor 2012. januártól 2013. júniusig, öt EU tagállamban: Belgiumban, 

Franciaországban, Magyarországon, Olaszországban és az Egyesült Királyságban. A projekt a harmadik országok 
állampolgárainak integrációját segítő európai alap, a közösségi civil szervezetek, az olasz belügyminisztérium, és a 
Migrant Helpline brit civil szervezet társfinanszírozásában működik. 

A FIIT projekt általános célja, hogy elősegítse az emberkereskedelem áldozatainak hosszú távú integrációját az 
integráció jogi, gazdasági és pszichoszociális vonatkozásaihoz kapcsolódó, hatékony és megfelelő módszerek 
kialakítása, megosztása és átadása révén, különös tekintettel az emberkereskedelem áldozataival foglalkozó, 
gyakorlati szakemberek közötti szakmai kapcsolatok megerősítésére. A projekt különböző tevékenységein (nemzeti 
kutatási projekteken, valamint az Egyesült Királyságban és Belgiumban szervezett tanulmányutakon és kerekasztal-
beszélgetéseken) keresztül új kapcsolatokat épített ki az emberkereskedelem áldozatainak integrációjával foglalkozó 
gyakorlati szakemberek között a résztvevő öt EU tagállamban.

AZ ÚTMUTATÓ

Jelen útmutató Az emberkereskedelem áldozatainak integrációját célzó intézkedések hatékonyságának 
kiértékelése című összehasonlító tanulmányra épül, amely az iomparis@iom.int címen igényelhető. Az 

útmutató gyakorlati szakemberek számára készült hasznos kiadvány, amely összefoglalja az öt résztvevő 
tagállamban az emberkereskedelem áldozatainak biztosított integrációs megoldásokra vonatkozó alapvető 
információkat, és példákon keresztül szemlélteti a hétköznapokban megvalósult, a tanulmányutak során a 
nemzeti szakértői csoportok által azonosított sikeres módszereket.
A FIIT útmutató ezenkívül segíti a gyakorlati szakembereket abban, hogy hogyan tudják az emberkereskedelem 
korábbi áldozatainak integrációjával kapcsolatos kérdésekre és problémákra a közvélemény figyelmét jobban 
ráirányítani, illetve a nemzeti és nemzetközi partnerek közötti párbeszédet előmozdítani.
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„Már beszélem a nyelvet, és tudom, hogy a problémámmal 
hová fordulhatok. Már egyedül is elboldogulok ebben az 
országban, nincs napi szintű segítségre szükségem.”
– brazil áldozat (nő) 

„A belgák kedvesek, de nem mosolyognak túl gyakran. Úgy 
éreztem, hogy szívesen látnak, jószívűek. A társadalmi 
integrációs tanfolyam hasznos volt. Az egyetlen probléma, 
hogy Belgium nagyon bürokratikus ország.” – thai áldozat (nő)
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TAPASZTALATOK
ÉS KIHÍVÁSOK

ADATOK

KAPCSOLAT

ELHELYEZÉS

szakosodott 
menedékhelyen

TARTÓZKODÁSI 
ENGEDÉLY 

MEGSZERZÉSE
45 napos türelmi idő
3 hónapos ideiglenes 

tartózkodás

JOGSEGÉLY
nyújtják : szociális 
munkások vagy 

jogászok

PSZICHOSZOCIÁLIS
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 

TÁMOGATÁS

SZAKMAI
INTEGRÁCIÓ

NYELVTANFOLYAMOK
igénybe vehetők civil 
szervezeteknél vagy 
helyi hatóságoknál

Az emberkereskedelem 
áldozatát a munkaügyi 

ügyész vagy ügyész 
azonosítja.

TARTALOM

p. 9

p. 8

p. 7

p. 12

p. 11

p. 10
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p.14

p. 15
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      Munkavállalás 
      Rendőri védelem 
      Szociális segély 
      Oktatás, nyelvtanfolyamok

➲

➲

➲

➲

Hosszútávú
tartózkodási engedély

      Az áldozat vállalja, hogy a 
vizsgálat során együttműködik 
      Az áldozat szakosodott központ 
tanácsadását veszi igénybe 
      Az áldozat minden 
kapcsolatot megszakított a 
feltételezett elkövetőkkel 
      Az ügy folyamatban van 
      Az ügyész szerint a vizsgált 
személy emberkereskedelem 
áldozata lehet 
      A vizsgált személy nem 
veszélyezteti a közrendet

➲ 

➲ 

➲ 

➲ 

➲ 

➲ 

TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE

Időtartam

Feltételek

Szerzett jogok

      45 nap
nem hosszabbítható
➲

      Munkavállalás 
      Rendőri védelem 
      Szociális segély 
      Oktatás, nyelvtanfolyamok

➲

➲

➲

➲

      Szociális segély 
      Oktatás, 
nyelvtanfolyamok

➲

➲

➲       3 hónap 
megújítható

Türelmi idő

      A személyről megállapították, 
hogy emberkereskedelem 
áldozata lehet 
      Az áldozat minden kapcsolatot 
megszakított a feltételezett 
elkövetőkkel 
      Az áldozat vállalta, hogy 
együttműködik a szakosodott 
központok valamelyikével

➲ 

➲ 

➲ 

      Rendőrség felé nyilatkozat 
megtéve 
      Az áldozat vállalta, hogy 
együttműködik a szakosodott 
központok valamelyikével 
      Az áldozat minden 
kapcsolatot megszakított a 
feltételezett elkövetőkkel

➲ 

➲ 

➲ 

Folyamatban lévő vizsgálat alatt lejáró 6 hónapos tartózkodási engedélyek megújításra kerülnek. Ha az ügy bíróság elé kerül és a vádlottat 
emberkereskedelem miatt elítélik, az áldozat határozatlan idejű tartózkodási engedélyt kap, és állandó tartózkodásra jogosulttá válik. A 
gyakorlatban ez egy 5 évig érvényes, feltétel nélkül megújítható kártyát jelent.

Ideiglenes tartózkodási engedély

➲      6 hónap
megújítható
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ELHELYEZÉS
ÁLTALÁNOS SZERVEZETEKAZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAIRA 

SZAKOSODOTT SZERVEZETEK

ELLÁTÁS FELTÉTELE :
      Megállapítást nyert, hogy emberkereskedelem 
áldozata.

EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATÁUL 
ESETT, BEFOGADHATÓ SZEMÉLYEK : 
      Saját állampolgárok, uniós állampolgárok, 
harmadik országbeli állampolgárok, férfiak 
és nők, felnőttek és kiskorúak. Csak vegyes 
elhelyezés lehetséges 

ELHELYEZÉS TÍPUSA : 
     Menedékhely és lakás
A felnőtteket először menedékhelyen helyezik 
el, majd szakosodott civil szervezetek segítik 
őket abban, hogy saját lakást találjanak. A 
kiskorúakat kifejezetten fiataloknak fenntartott 
menedékhelyen helyezik el. 

TARTÓZKODÁS IDŐTARTAMA : 
     A tartózkodás időtartamát nem írja elő 
jogszabály. A tartózkodás átlagos időtartama 
felnőttek esetében 3 hónap. A tartózkodás 
időtartama kiskorúak esetében életkortól függ.

➲

➲

➲

➲

EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATÁUL 
ESETT, BEFOGADHATÓ SZEMÉLYEK :  
      Saját állampolgárok, uniós állampolgárok, 
harmadik országbeli állampolgárok, 
férfiak és nők, felnőttek és kiskorúak  
                           
ELHELYEZÉS TÍPUSA :
      Menedékhely 
Az általános szervezeteknél a személyzet nem 
kapott az emberkereskedelem áldozatainak 
különleges integrációs igényeire irányuló képzést.

➲

➲

8

B
E

LG
IU

M



9

PSZICHOSZOCIÁLIS
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÁS

PSZICHOSZOCIÁLIS 
TÁMOGATÁS

      Pszichoszociális támogatást 
a befogadó állomásokon biztosítanak.

      Emellett pszichológiai segítséget nyújthat 
olyan pszichológus, aki az emberkereskedelem 

áldozatainak különleges igényeire irányuló képzést 
kapott, és hosszú távú gondozást javasol.

      A pszichoszociális támogatás ingyenes.

➲

➲

➲

ÁLTALÁNOS 
EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÓRENDSZER
Az emberkereskedelem áldozatai 

igénybe vehetik az általános
egészségügyi ellátórendszert :

egészségügyi segítségnyújtás, sürgősségi 
ellátás, pszichológiai gondozás... 

Igénybe vehetik a nemzeti jóléti rendszerben 
(RIZIV-INAMI) elismert valamennyi 

egészségügyi szolgáltatást és gyógyszert.
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      A JOGSEGÉLYT 
SZOCIÁLIS MUNKÁSOK 

VAGY JOGÁSZOK 
NYÚJTJÁK

➲

JOGSEGÉLY

       A JOGSEGÉLYT
AZ ÁLTALÁNOS JOGI 

SZOLGÁLTATÁSOK 
KERETÉBEN, A TARTÓZKODÁSI 

ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ 
ÁLDOZATOK 

VEHETIK IGÉNYBE

➲       A JOGSEGÉLY 
INGYENES

akkor, ha a kedvezményezett 
igazolni tudja, hogy anyagi 

helyzete nem teszi lehetővé a 
jogi képviselet megfizetését.

➲
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NYELVTANFOLYAMOK
      Egy flamand rendelet minden új, 
harmadik országból származó betelepülő 
számára előírja az integrációs tanfolyamon, 
nyelvtanfolyamon és pályaválasztási 
tanácsadáson való részvételt. Az uniós 
állampolgárok jogosultak de nem 
kötelezettek a részvételre.

➲

     Nyelvtanfolyamok a 
az általános integrációs 
szolgálatoknál és a befogadó 
állomásokon vehetők igénybe.

➲

     A nyelvtanfolyamok nem 
ingyenesek. A minimális 
jövedelemmel rendelkezők és a 
szociális segélyben részesülők 
kedvezményt kapnak a 
nyelvtanfolyamok díjából.

➲
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SZAKMAI INTEGRÁCIÓ

KÉPZÉS 
      Az emberkereskedelem áldozatai képzéseken 
vehetnek részt, amelyeket a Flamand Munkaügyi 
Közvetítői Szolgálat (VDAB) nyújt. 
      Rövid és hosszú távú képzések egyaránt választhatók. 
      A képzések nem ingyenesek, de a nehéz anyagi 
helyzetben lévők kedvezményekre jogosultak.

➲

➲

➲

MUNKAVÁLLALÁS 
      Az emberkereskedelem áldozatai 
jogosultak munkát vállalni. 
      A munkaügyi szolgáltatások igénybevételekor 
befogadó állomásuk munkatársai kísérik el őket.

➲ 

➲

Belgium flamand régiójában minden harmadik országbeli állampolgárnak integrációs programban kell 
részt vennie. Ez holland nyelvtanfolyamot, integrációs tanfolyamot és pályaválasztási tanácsadást foglal 
magában. A pályaválasztási tanácsadást a Flamand Munkaügyi Közvetítői Szolgálat (VDAB) nyújtja. A 
szolgálat tájékoztatást ad az elérhető képzésekről, és állásajánlatokat közvetít. Az integrációs kötelezettséget 
egy flamand rendelet rögzíti, így az csak a Flandriában élő harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik. 
Brüsszelben az emberkereskedelem áldozatai számára a programban való részvétel opcionális, míg a vallon 
régióban nincs integrációs politika.
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TAPASZTALATOK
ÉS KIHÍVÁSOK

NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 
NEMZETI ÁLDOZATKEZELÉSI MECHANIZMUS
NEMZETI JELENTÉSTEVŐ (VAGY HASONLÓ) MECHANIZMUS

✔

✘

✘

BE LG I U M B A N  A Z  E M B E R K E R E S K E D E L E M 
áldozatainak fő származási országai az elmúlt 10 évben 
gyakorlatilag változatlanok. Az emberkereskedelem 

áldozatai elsősorban Nigériából, Albániából, Bulgáriából, 
Romániából és Marokkóból származnak.

Más területeken azonban változtak a trendek. Megnőtt 
a gazdasági kizsákmányolás elől menekülő áldozatok 
száma, ők nagyrészt férfiak. Ebből logikusan következik 
a férfi áldozatok számának növekedése. További változás 
az új uniós tagállamokból érkező áldozatok számának 
növekedése, akik jogszerűen tartózkodhatnak Belgiumban 
az uniós jog egyik sarokköve, a személyek szabad mozgása 
alapján. A szexuális kizsákmányolás áldozatainak számában 
tapasztalható csökkenés azzal magyarázható, hogy javultak a 
szexiparban dolgozók munkakörülményei. A kizsákmányolók 
igazodnak a rendszerhez azáltal, hogy lehetővé teszik a nők 
számára a kapcsolattartást a származási országukban lévő 
családtagjaikkal. Az áldozatok „szabadabbak”, és keresetük 
nagyobb részét tarthatják meg. 

Belgium rendszeresen felülvizsgálja és az európai normákhoz 
igazítja az emberkereskedelem áldozataival kapcsolatos 
politikáját. Jelenleg zajlik egy képzési program kidolgozása, 
és a rendőrségi, egészségügyi és közigazgatási dolgozókat 
célzó, az emberkereskedelem áldozatainak azonosításával és 
segítésével kapcsolatos tanfolyam szervezése.

Az emberkereskedelem áldozatai számára biztosított 
integrációs rendszerrel kapcsolatos egyik kihívás a 
különböző érdekeltek közötti együttműködés. Emellett 
kihívást jelent a szövetségi politika, valamint a regionális 
és városi politikák összehangolása. Feljebb említettük, hogy 
Flandriában minden harmadik országbeli állampolgárnak 
integrációs programban kell részt vennie, míg a vallon 
régióban nincs érvényben ilyen intézkedés.
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KAPCSOLAT

PAYOKE
Leguit 4, 2000 Antwerpen, Belgium 
+32 (0) 32011690
http://www.payoke.be/
admin@payoke.be 

ASBL SÜRIYA
Rue Rouveroy, 2 ,  4000 Liège, Belgium
+32 (0) 42324030
http://www.arca-asbl.org/membre/surya.html
info@asblsurya.be

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 
MIGRATION (IOM)
Rue Montoyerstraat 40
1000 Brussels, Belgium
+32 (0) 22877000 / +32 (0) 22877005
iombrussels@iom.int 
www.belgium.iom.int 

❪

❪

❪

❪

❪

❪

INTÉZMÉNYEK

CENTER FOR EQUAL OPPORTUNITIES AND 
THE FIGHT AGAINST RACISM
rue Royale, 138
1000 Brussels, Belgium
+32 (0) 22123000
www.diversite.be 

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Bűnügyi Rendőrfőkapitányság
Porte de Hal 5-8 
1060 Brussels Belgique
+32 (0) 25427423

EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEM

PAG-ASA
Specialized Centre for Victims of Human Trafficking
des êtres humains
Rue des Alexiens 16b, 1000 Brussels, Belgium
+32 (0) 25115868
http://www.pagasa.be/
info@pag-asa.be

❪

❪

❪

❪

❪

❪
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ADATOK
AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZERVEZETEK ÁLTAL SEGÍTETT SZEMÉLYEK SZÁMA

FŐ SZÁRMAZÁSI ORSZÁGOK 
Az emberkereskedelem áldozatai elsősorban Nigériából, Albániából, Bulgáriából, Romániából és Marokkóból származnak.

2008 2009 2010 2011 2012

211 220 163 164 175

KIZSÁKMÁNYOLÁS TÍPUSA (2012)

24 
Szexuális 

kizsákmányolás

28 
Kényszermunka és házi 

kényszerszolgaság

4 
Kényszer hatására 
folytatott koldulás

1 
Bűncselekményre 

kényszerítés

6 
Csempészet súlyosbító 

körülményekkel
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EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK RÉSZÉRE KIADOTT TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYEK SZÁMA

SPECIFIKUS JOGSZABÁLY ALAPJÁN AZ EMBERKERESKEDELEM 
ÁLDOZATAINAK KIADOTT TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYEK 

MENEKÜLTSTÁTUSZRA
VONATKOZÓ JOGSZABÁLY ALAPJÁN 

KIADOTT TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYEK

2009

170

2008

102

2011

69

2010

117

2008

700

2009 2010 2011

712 634 584

Az adatok a kiadott és megújított engedélyek számát tartalmazzák.

EGYÉB KATEGÓRIÁBAN 
KIADOTT TARTÓZKODÁSI 

ENGEDÉLYEK

20092008 20112010

132136226 135
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„Tudom, hogy egy hozzám hasonló transzvesztitának 
nincs könnyű dolga. Nincs szakképesítésem, 
mégis bankban szeretnék dolgozni, bár tudom, 
hogy ez nem lehetséges. Jelenleg alacsony 
bérért dolgozom.” – perui áldozat (transznemű)

„Kezdetben a [pszichoszociális tanácsadás] 
segített megértenem, hogy a helyzetemen hogyan 
változtathatok, most segít megszerveznem az 
életemet úgy, ahogy én akarom.” – nigériai áldozat (nő)

„Mivel nincs hosszú távú tartózkodási engedélyem, nem 
egyszerű lakástámogatáshoz jutnom.” – marokkói áldozat (nő)
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TAPASZTALATOK
ÉS KIHÍVÁSOK

ADATOK

KAPCSOLAT

ELHELYEZÉS
Az Ac.Sé nemzeti 

hálózat gondoskodik 
az emberkereskedelem 

áldozatainak biztonságos 
elhelyezéséről

TARTÓZKODÁSI
ENGEDÉLY

MEGSZERZÉSE
30 napos türelmi idő

6 hónaptól 1 évig terjedő rövid 
távú tartózkodási engedély

10 éves hosszú távú 
tartózkodási engedély

JOGSEGÉLY
elérhető a szakosodott 

szálláshelyeken 
keresztüls

PSZICHOSZOCIÁLIS
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 

TÁMOGATÁS

SZAKMAI 
INTEGRÁCIÓ

NYELVTANFOLYAMOK
igénybe vehető az általános 
integrációs szolgáltatókon 

keresztül

TARTALOM

Az emberkereskedelem 
áldozatát azonosíthatják: 
egészségügyi szolgáltató, 

közegészségügyi 
rendszer, rendőrség, 

munkaügyi hatóságok, 
konzuli szolgálatok, 

bevándorlási
hatóságok

p. 25

p. 26

p. 27

p. 19

p. 20

p. 21

p. 22

p. 23

p. 24
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Időtartam

Feltételek

Szerzett jogok

    30 nap
nem hosszabbítható

➲

      Munkavállalás – a többi 
migránstól eltérően az 
emberkereskedelem áldozatainak 
nem szükséges munkaszerződéssel 
rendelkezniük ahhoz, hogy 
munkavállalási engedélyt kapjanak 
      Rendőri védelem 
     Szociális segély

➲

➲

➲

      Rendőri védelem 
      Munkavállalás 
      Szociális segély 

A gyakorlatban a rendőri 
szervek nem tudnak a türelmi 
idő létezéséről, és azt ritkán 
engedélyezik az áldozatok 
számára rarement aux victimes

➲

➲

➲

➲     6 hónaptól 1 évig terjed
megújítható

➲      10 év
hosszabbítható

TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE

Garanciák

      Az emberkereskedelem áldozata 
beleegyezett 
      Az áldozat megszünteti azokat
a tevékenységeket, amelyekben 
kizsákmányolják 
      Az áldozat megszakítja a 
kapcsolatot a kizsákmányolókkal

➲ 

➲ 

➲ 

      Feljelentés a kizsákmányolók 
ellen, vagy a kizsákmányolókra 
tett terhelő vallomás bírósági 
eljárásban 
      A kizsákmányoláshoz 
kapcsolódó tevékenységek 
megszüntetése 
      Együttműködés a hatóságokkal 
az eljárás befejezésééig

➲ 

➲ 

➲ 

      Az emberkereskedők elítélése 
      Az emberkereskedőkkel való 
kapcsolat hiánya 
      A hatóság (prefektúra) 
különleges elbírálása alapján 
adott tartózkodási engedély
 

➲ 

➲ 

➲ 

     Kitoloncolási végzés nem 
hajtható végre
➲ 

      Munkavállalás 
      Szociális segély
➲ 

➲ 

Türelmi idő Rövid távú tartózkodási 
engedély

Hosszútávú tartózkodási 
engedély FR

A
N

C
IA

O
R

SZÁ
G



ELHELYEZÉS
Nagyon kevés olyan befogadó- és szálláshely van, amely az emberkereskedelem áldozataira szakosodott. Az 
azonosított áldozatot az Emberkereskedelem Áldozatait Védő Nemzeti Hálózathoz (Ac.Sé) irányítják, amely 
hatvanhat, az emberkereskedelem áldozatainak védelmet nyújtó partnerszervezetet (befogadó állomást) 
tömörít. A partnerszervezetek többsége valójában általános (azaz nem szakosodott) szervezet, amely vállalja 
az áldozatok befogadását és támogatását. Bár néhány szervezet részesült speciális képzésben, nagy részük 
nincs tisztában e csoport sajátos igényeivel.

ÁLTALÁNOS SZERVEZETEKAZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAIRA 
SZAKOSODOTT SZERVEZETEK

ELLÁTÁS FELTÉTELE :
     Szakosodott civil szervezet, a rendőrség 
vagy szociális szervezet megállapította, hogy 
emberkereskedelem áldozata. 

EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATÁUL ESETT, 
BEFOGADHATÓ SZEMÉLYEK : 
     Saját állampolgárok, uniós állampolgárok, 
harmadik országbeli állampolgárok, férfiak és nők, 
kizárólag felnőttek. 

ELHELYEZÉS TÍPUSA : 
     Menedékhely, lakás, szállodai szoba (sürgősségi 
elhelyezés esetén).

TARTÓZKODÁS IDŐTARTAMA :
     A tartózkodás időtartamát nem írja elő 
jogszabály. A tartózkodás átlagos időtartama 1 év.

➲

➲

➲

➲

EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATÁUL 
ESETT, BEFOGADHATÓ SZEMÉLYEK :

     Saját állampolgárok, uniós állampolgárok, 
harmadik országbeli állampolgárok, férfiak 
és nők, felnőttek és kiskorúak 
ELHELYEZÉS TÍPUSA : 
     Menedékhely, lakás, szállodai szoba

TARTÓZKODÁS IDŐTARTAMA :
     6 hónap, hosszabbítható
(a kiskorúakat kifejezetten fiataloknak 
fenntartott menedékhelyen helyezik el, ahol 
a tartózkodás időtartama nem kötött)

➲

➲

➲
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ÁLTALÁNOS
EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÓRENDSZER
Az emberkereskedelem áldozatai 

státuszuktól függetlenül hozzáférnek a 
teljes franciaországi központi egészségügyi 

ellátórendszer szolgáltatásaihoz.
Az adminisztratív eljárások azonban 

meglehetősen összetettek, és az egészségügyi 
rendszerhez való hozzáféréshez gyakorlatilag 
kötelező egy civil szervezet közreműködése.

Az egészségügyi személyzet nem kapott 
az emberkereskedelem áldozatainak 
különleges igényeinek felismerésére 

és/vagy kezelésére irányuló 
képzést.

PSZICHOSZOCIÁLIS
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÁS

PSZICHOSZOCIÁLIS 
TÁMOGATÁS

            Pszichoszociális támogatást a 
befogadó állomásokon biztosítanak.
Egyes befogadó állomások kulturális 

közvetítőt foglalkoztatnak az áldozatokkal 
való párbeszéd elősegítésére.

      Emellett pszichológiai 
segítségnyújtásra is lehetőség van a 
befogadó állomásokon vagy egyéb 

helyszínen, esetenként etnopszichol 
ógiai gondozás keretében.  

A pszichológusok azonban ritkán 
kapnak az emberkereskedelem 

áldozatainak különleges igényeire 
irányuló képzést.

➲

➲

FR
A

N
C

IA
O

R
SZÁ

G



22

     EGYES 
SZAKOSODOTT CIVIL 

SZERVEZETEK SAJÁT JOGI 
OSZTÁLLYAL RENDELKEZNEK,

amely segíti az áldozatokat 
a tartózkodási engedély 

megszerzésében, és támogatja 
őket a jogi eljárás során.

     A JOGSEGÉLYT 
JOGÁSZ NYÚJTJA
➲

➲

JOGSEGÉLY

          IGÉNYBE VEHETŐ 
AZ ÁLTALÁNOS 

SZOLGÁLTATÁSOK 
KERETÉBEN

a tartózkodási engedéllyel 
rendelkező áldozatok 

számára.

➲             A JOGSEGÉLY
INGYENES

akkor, ha a kedvezményezett
igazolni tudja, hogy anyagi 
helyzete nem teszi lehetővé

a jogi képviselet megfizetését.

➲
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NYELVTANFOLYAMOK

Francia nyelv oktatásban részesül MINDEN franciául nem beszélő külföldi áldozat, aki az AC.SÉ menedékhelyén 
kap elhelyezést. A francia nyelvtanfolyamok a menedékhelytől és civil szervezettől függően eltérőek. 

       A tanfolyamokat a menedékhelyek önkéntesek közreműködésével szervezik. 

     Az áldozatok a menedékhelyen kívüli képzési központban is részt vehetnek tanfolyamon, főként akkor, ha 
rendelkeznek tartózkodási engedéllyel. 

     Az áldozatok ezenkívül más civil szervezetek által szervezett, kifejezetten migránsoknak összeállított francia 
nyelvtanfolyamon is részt vehetnek. 

     Végül, ha már rendelkeznek tartózkodási engedéllyel, az áldozatok a Bevándorlási és Integrációs Hivatal (OFII)    
által nyújtott integrációs szerződés keretében is részt vehetnek francia nyelvtanfolyamon. Ezeket a képzéseket nem 
kifejezetten az emberkereskedelem áldozatai számára állították össze, ami azért lényeges, mert így lehetővé válik 
a résztvevők számára, hogy társadalmi kapcsolatokat építsenek ki másokkal, és ne áldozatnak, hanem tanulónak 
tekintsék őket. Ez fontos lépés az integráció folyamatában.

➲

➲

➲

➲

      Nyelvtanfolyamok a központi 
integrációs szolgáltatások 
keretében és a befogadó 
állomásokon vehetők igénybe.

➲
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SZAKMAI INTEGRÁCIÓ

MUNKAVÁLLALÁS 

   Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező 
áldozatok hozzáférnek a képzést és foglalkoztatást támogató 
általános szervezetek szolgáltatásaihoz. A munkaügyi 
központok részéről az áldozatok helyzetével kapcsolatos 
ismeretek hiánya lényeges nehézség. 

     Az áldozatok a lakhelyük szerinti munkaügyi központtól 
anyagi támogatást kaphatnak ideiglenes várakozási segély 
(ATA) formájában, amelynek összege naponta 11 euró.

KÉPZÉS
    Van egy civil szervezet, amely az áldozatokat elkíséri 
és segít nekik a képzésekhez és a munkalehetőségekhez 
való hozzáférésben. Az áldozatoknak saját maguknak 
kell meghatározniuk szakmai projektjüket, céljaiknak és 
készségeiknek megfelelően. A civil szervezet segítséget 
nyújt a gyakornoki munkalehetőségek megszerzésében, 
ezzel segíti a megfelelő képzés kiválasztását és a projekt 
jobb megtervezését.

➲

➲

➲
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TAPASZTALATOK
ÉS KIHÍVÁSOK

NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 
NEMZETI ÁLDOZATKEZELÉSI MECHANIZMUS
NEMZETI JELENTÉSTEVŐ (VAGY HASONLÓ MECHANIZMUS)

✔

✔

✘

FRANCIAORSZÁG CÉL- ÉS TRANZITORSZÁG A 
Kelet-Európából, Nyugat-Afrikából, Ázsiából, valamint 
a Karibi térségből és Brazíliából érkező férfiak, nők és 

gyermekek számára, akik szexuális célú emberkereskedelem 
és kényszermunka áldozatai lettek. 
A francia jogban vannak ugyan utalások az emberkereskedelem 
áldozatául esett személyek védelmével, segítésével és 
integrációjával kapcsolatos intézkedésekre, Franciaország 
azonban nem rendelkezik nemzeti cselekvési tervvel, ami azt 
jelenti, hogy az emberkereskedelem áldozatainak segítését 
célzó intézkedések alkalmazása nem teljes körű, és nem 
állnak rendelkezésre hivatalos statisztikai adatok annak 
pontos méréséhez, hogy a jelenség az országban milyen 
mértékű. További kihívást jelent az emberkereskedelem 
áldozataival dolgozó szakembereknek és hatóságoknak 
szóló képzések hiánya. A rendőrség, amely az egyetlen 
olyan szerv, amely hivatalosan megállapíthatja valakiről, 
hogy emberkereskedelem áldozata, nem megfelelően 
képzett, a rendőrök így legtöbbször nincsenek tisztában az 
áldozatokra vonatkozó speciális eljárásokkal. Kihívást jelent 
az emberkereskedelem kiskorú áldozatainak ellátása is. A 
gyakorlatban fiatalkorúak számára fenntartott általános 
menhelyen helyezik el őket, ahol a személyzet nem kapott 
ilyen irányú képzést, így az emberkereskedelem áldozatainak 
speciális igényeit nem képesek kezelni. A jogszabályokban 
rögzített védelmi és segítségnyújtási intézkedések ellenére 
a gyakorlatban az emberkereskedelem áldozatai csak igen 

hosszú várakozási idő után gyakorolhatják az őket megillető 
jogokat (tartózkodási engedély megszerzése, szociális ellátások 
stb.). A késedelem akadályozza integrációjuk folyamatát. 
Az Emberkereskedelem Áldozatait Védő Nemzeti Hálózat, az 
Ac.Sé 2001-ben jött létre, és az áldozatok számára védelmet, 
elhelyezést, és támogatást nyújt. Az Ac.Sé nemzeti hálózattal 
együttműködő, szakosodott civil szervezetek és befogadó 
állomások kiemelten fontos szerepet játszanak, mivel ők azok, 
akik az emberkereskedelem áldozatait az integráció teljes 
folyamatán végigkísérik. 
Az emberkereskedelem elleni küzdelemben érintett 
minisztériumok, civil szervezetek és nemzetközi szervezetek 
képviselőiből 2008-ban szervezetközi munkacsoport jött 
létre. A munkacsoport nemzeti cselekvési tervet dolgozott 
ki, ennek megvalósítására azonban nem került sor. 2012. 
november 30-án a Belügyminisztérium és a Nőjogi 
Minisztérium minisztériumközi missziót hozott létre az 
erőszak női áldozatainak védelme és az emberkereskedelem 
elleni küzdelem céljából (MIPROF). A MIPROF feladata, 
hogy az emberkereskedelemre vonatkozó nemzeti cselekvési 
tervet kidolgozza és megvalósítsa. 2013. áprilisában országos 
koordinátort neveztek ki a misszió élére.
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KAPCSOLAT
ASSOCIATION ALC – LES LUCIOLES
15 boulevard du Parc Impérial  - 06000 Nice
+33 (0) 493371209 
http://www.association-alc.org

LES AMIS DU BUS DES FEMMES
58 rue des Amandiers - 75020 Paris
+33 (0) 1 43149898
bus-des-femmes@wanadoo.fr

AFJ - AFJ – SPECIALIZED SHELTER FOR 
VICTIMS OF TRAFFICKING
+33 (0) 1 42389335
afj.servicesocial@gmail.com

IPPO
14 rue Villedieu - 33000 Bordeaux
+33 (0) 5 56922537
ippo@orange.fr

L’APPART, ASSOCIATION ALTHEA
36, rue Nicolas Chorier 38000 Grenoble
+33 (0) 4 76431406

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 
MIGRATION (IOM)
9, Cité de Trévise - 75009 PARIS
+33 (0)1 40440691
www.iom.int/france
iomparis@iom.int 

❪
❪
❪

❪

❪
❪
❪
❪

❪

❪
❪

INTÉZMÉNYEK 

AZ ERŐSZAK NŐI ÁLDOZATAINAK VÉDELME 
ÉS AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI 
KÜZDELEM MINISZTÉRIUMKÖZI MISSZIÓJA
10, Place des cinq martyrs du Lycée Buffon
75015 Paris

EMBERKERESKEDELEM

ELLENI KÜZDELEMRE SZAKOSODOTT CIVIL 
SZERVEZETEK NATIONAL NETWORK OF 
ASSISTANCE AND PROTECTION OF VOTS (AC.SÉ 
NETWORK)
BP 1532 - 06009 Nice Cedex 1 
+33 (0) 4 92151051
http://www.acse-alc.org/
ac.se@association-alc.org

COMITÉ CONTRE L’ESCLAVAGE MODERNE
107 avenue Parmentier- 75011 Paris
+33 (0) 1 44528890
http://www.esclavagemoderne.org/

ESCLAVAGE TOLÉRANCE ZÉRO
72 rue de la République - 13002 Marseille
+ 33 (0) 4 91549068
http://www.esclavage-stop.org/
association@esclavage-stop.org

❪

❪

❪

❪

❪ ❪

❪

❪
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ADATOK

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZERVEZETEK ÁLTAL SEGÍTETT SZEMÉLYEK SZÁMA

50 63 348 60 1 66

2008 2009 2010 2011 2012

FŐ SZÁRMAZÁSI ORSZÁGOK 
Az emberkereskedelem áldozatai elsősorban Romániából, Bulgáriából, Nigériából, Kínából és Kamerunból származnak.
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EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK RÉSZÉRE KIADOTT TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYEK SZÁMA

RÖVID TÁVÚ ENGEDÉLYEK 
(egy évnél rövidebb időtartamú)

KÖZÉPTÁVÚ ENGEDÉLYEK 
(egy éves vagy annál 
hosszabb időtartamú)

87

243
277

2008 2009 2010 2008 2009 2010

2
3

12

21

93

138

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2011

29

102
160

189

(Source: GRETA report, 2012)

Igazolás (récépissé) vagy 
ideiglenes tartózkodási engedély

Egy évre szóló ideiglenes 
tartózkodási engedély

Egy évnél rövidebb 
időtartamra szóló ideiglenes 

tartózkodási engedély

Az emberkereskedelem áldozatainak 
az L316-1 cikk alapján kiadott 

ideiglenes tartózkodási engedély

SZÁRMAZÁSI ORSZÁGUKBA VISSZATÉRŐ, EMBERCSEMPÉSZET ÁLDOZATÁUL ESETT SZEMÉLYEK SZÁMA

A származási országukba visszatérő, embercsempészet áldozatául esett személyek 
elsősorban Nigériából, Romániából és Bulgáriából érkeznek.

7 1 3 12 8

2008 2009 2010 2011 2012

ADATOK
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„Amikor dolgozni kezdtem, kapcsolatba kerültem 
az olaszországi intézményekkel, beszélni és 
ismerkedni kezdtem. Ezzel kapcsolatban (...) egy 
civil szervezettel együtt elmondták nekem, hogyan 
kaphatok tartózkodási engedélyt, hogy jogi eljárásban 
kell részt vennem, és így tovább.” – bolíviai áldozat (férfi)

„Három hónapig kell itt maradnom. Ha a három 
hónap letelt, máshol helyeznek el. Itt ez a nehéz: az 
ember megszokja az egyik helyet, azután áthelyezik, 
és kezdődik elölről az egész.” – nigériai áldozat (nő)
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TAPASZTALATOK 
ÉS KIHÍVÁSOK

ADATOK

KAPCSOLAT

ELHELYEZÉS

az emberkereskedelem 
áldozataira szakosodott 

struktúrákban 
lehetségese

TARTÓZKODÁSI 
ENGEDÉLY 

MEGSZERZÉSE

JOGSEGÉLY
nyújtják : szociális 
munkások vagy 

jogászok

PSZICHOSZOCIÁLIS 
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 

TÁMOGATÁS

SZAKMAI 
INTEGRÁCIÓ

NYELVTANFOLYAMOK
igénybe vehetők civil 
szervezeteknél vagy 
helyi hatóságoknál

TARTALOM

Az emberkereskedelem 
áldozatát 

 a rendőrség, a szociális 
szervezetek vagy a civil 
szervezetek azonosítják.

p. 31

p. 33

p. 34

p. 35

p. 36

p. 37

p. 38

p. 39

p. 40
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Időtartam

Feltételek

Szerzett jogok 

      3 hónap
meghosszabbítható
➲       6 hónap

meghosszabbítható
➲

      Munkavégzés céljából
      Rendőri védelem 
      Szociális segély

➲

➲

➲

      Munkavégzés céljából
      Rendőri védelem 
      Szociális segély

➲

➲

➲

      Rendőri védelem 
      Szociális segély
➲

➲

Ideiglenes tartózkodás Hosszú távú 
tartózkodási engedély *

TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE

      Miután erőszak áldozata lett, 
és védelmet és/vagy támogatást 
kért a szakosodott civil 
szervezetektől, menedékért és/
vagy kimentésért folyamodott 

➲ Az emberkereskedelem áldozata 
megfelel az alábbiaknak : 
      Együttműködik a rendvédelmi 
vagy igazságügyi hatóságokkal; 
vagy : 
      Bejegyzett, szakosodott civil 
szervezet megállapította, hogy 
emberkereskedelem áldozata; 
      Nyilatkozatot mutat be a 
kíséretét garantáló valamely 
szakosodott civil szervezettől

➲ 

➲ 

Munkavégzés céljából : 
      Alkalmazottként 
aláírt munkaszerződéssel 
rendelkezik, vagy megfelel az 
önfoglalkoztatás feltételeinek 
Tanulmányi célból : 
      Egyetemi vagy más 
tanulmányokat folytat 
      Tanulmányai befejezéséhez 
anyagi forrásokra van szüksége

➲ 

➲ 

➲ 

      1 év 
meghosszabbítható
➲

Türelmi idő *

➲ 
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TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE

 * Gondolkodási idő : jóllehet az olasz jogi keret nem 
említi külön az Európa Tanácsnak az emberkereskedelem 
elleni fellépésről szóló 2000. évi egyezménye 13. cikkében 
biztosított gondolkodási időt, a 228/2003. számú törvény 13. 
cikkéből eredő gyakorlatok bizonyos értelemben „ gondolkodási 
időnek” tekinthetők. E törvény végrehajtási rendelkezéseinek 
megfelelően külön alap jött létre a 3 hónapig járó, 
meghosszabbítható alapellátás finanszírozására.

 * Hosszú távú tartózkodási engedély : A különleges, rövid 
távú tartózkodási engedélyek bármikor átválthatók hosszú 
távú, munkavégzési vagy tanulmányi célú tartózkodási 
engedélyekre. A foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek 
időtartama átlagosan 2 év, amely a hosszú távú foglalkoztatási 
feltételek fennállása esetén meghosszabbítható. 
Munkanélküliség esetén a tartózkodási engedély legfeljebb 1 
évre hosszabbítható meg, ami lehetővé teszi, hogy az áldozat 
munkát keressen. Tanulmányi célok esetén az engedély 
akkor adható vagy hosszabbítható meg, ha a diák igazolja, 
hogy sikeresen eleget tett tanulmányi kötelezettségeinek 
(pl. levizsgázott), valamint a tanulmányaival kapcsolatos, az 
egyetemi program és szabályok szerinti kötelezettségeinek 
(pl. befizette az adót).

Annak ellenére, hogy az emberkereskedelem áldozatainak védelmére és integrálására vonatkozó jogi keret viszonylag 
régóta (10-14 éve) alkalmazásban van, a 268/98. számú törvény 18. cikkének és a 228/2003. számú törvény 13. 
cikkének eredményességét súlyosan akadályozta az illegális bevándorlás bűntettének 2009. évi bevezetése, 

amely megnehezítette a védelemhez való hozzájutást. ennek eredményeként a fent említett eljárás is kevésbé elérhető 
az emberkereskedelem áldozatai számára. románia uniós csatlakozása szintén kihatással volt a 18. cikk alapján kiadott 
tartózkodási engedélyek számára.

O
LA

SZO
R

SZÁ
G



ELHELYEZÉS

KÖZPONTI STRUKTÚRÁKAZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAIRA 
SZAKOSODOTT STRUKTÚRÁK

FELTÉTELEK :

      Megállapítást nyer, hogy az illető 
emberkereskedelem áldozata lett.

EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATÁUL ESETT 
BEFOGADHATÓ SZEMÉLYEK : 

      Uniós állampolgárok, harmadik országbeli 
állampolgárok, férfiak és nők (csak nem koedukált 
elhelyezés javasolható), felnőttek és kiskorúak. 

ELHELYEZÉS TÍPUSA : 

      Bejegyzett szakosodott civil szervezet vagy 
szociális/vallási csoport által működtetett különleges 
helyszín (védett menedékhely) vagy lakás.

A TARTÓZKODÁS IDŐTARTAMA :

      6-12 hónap. Ez az időtartam szükség esetén 
meghosszabbítható.

➲

➲

➲

➲

EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATÁUL 
ESETT BEFOGADHATÓ SZEMÉLYEK :
     Saját állampolgárok, uniós állampolgárok, 
harmadik országbeli állampolgárok, férfiak 
és nők (csak nem koedukált elhelyezés 
javasolható), felnőttek és kiskorúak.

ELHELYEZÉS TÍPUSA : 
     Bejegyzett szakosodott civil szervezet 
vagy szociális/vallási csoport/helyi 
szervezetek (önkormányzatok) által 
működtetett különleges helyszín.

A TARTÓZKODÁS IDŐTARTAMA :
     A tartózkodás időtartama a migráns 
személy jogállásától függ. Segítséget 
csak a legális migránsok kaphatnak. A 
segítségnyújtás változhat a migráns - azaz 
a menedékkérő, menekült, kíséret nélküli 
kiskorú stb.- jogi helyzetétől függően. Az 
illegális migránsok sürgősségi egészségügyi 
ellátásban részesülhetnek, de befogadásban 
vagy másfajta segítségben nem.

➲

➲

➲
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PSZICHOSZOCIÁLIS
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÁS

PSZICHOSZOCIÁLIS 
TÁMOGATÁS

     Pszichoszociális segítséget a befogadó 
állomásokon lehet igénybe venni. Az 
emberkereskedelem áldozatának első 

vizsgálatát főszabály szerint pszichológus 
vagy orvos végzi el, hogy megállapítsa a 

szükséges orvosi kezelést és az azon alapuló 
eseti ellátást. Az ezt követő orvosi ellátást 
az egyes településeken rendelkezésre álló 

egészségügyi szolgálatok nyújtják (kórházak, 
rendelők, fogorvosok stb.), ahová az 

embercsempészet áldozatát heti  
vagy havi orvosi vizsgálatra/ 

ellenőrzésre elkísérik.

➲

KÖZPONTI EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÓRENDSZER

Az emberkereskedelem áldozatai 
hozzáférnek a teljes központi 

egészségügyi ellátórendszerhez.
Egyes kórházakban szakszemélyzet 

működik, bár általában a kínzás 
áldozataival és a menekültekkel 

foglalkozik.
Meg kell erősíteni az emberkereskedelem 

áldozatainak nyújtott pszichoszociális 
és egészségügyi támogatást. Az 
egészségügyi ellátás ingyenes.
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       A JOGSEGÉLYT 
SZOCIÁLIS MUNKÁSOK 
VAGY SZAKJOGÁSZOK 

NYÚJTJÁK

➲

JOGSEGÉLY

         A JOGSEGÉLYT 
NEM A KÖZPONTI JOGI 

SZOLGÁLATOK NYÚJTJÁK

➲

      A JOGSEGÉLY
INGYENES

➲
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NYELVTANFOLYAMOK      Az elhelyezést nyújtó civil szervezetek vagy 
helyi hatóságok (önkormányzatok) biztosítják. Az 
emberkereskedelem áldozatai a gondolkodási idő 
kezdetétől részesülnek nyelvoktatásban, amely a 
későbbi rehabilitációs folyamat egyik eszköze. A 
tanfolyamok 2-3 hónapig vagy tovább tartanak, 
az embercsempészet áldozatának szükségleteitől 
és anyanyelvétől függően (például a kínai 
állampolgároknak hosszabb nyelvtanfolyamokra 
van szükségük).

➲

    A kizárólag külföldieknek szóló 
külön nyelvtanfolyamokra a 
központi integrációs szolgálatokon 
keresztül lehet jelentkezni.

➲

   A kizárólag külföldieknek szóló 
külön nyelvtanfolyamokra a központi 
integrációs szolgálatokon keresztül 
lehet jelentkezni.

➲
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SZAKMAI INTEGRÁCIÓ

KÉPZÉS  
      Az emberkereskedelem áldozatai tanfolyamokon 
vehetnek részt, amelyeket az emberkereskedelem 
áldozataival még a menedékhelyen foglalkozó szociális 
asszisztenssel folytatott tanácsadás alapján szerveznek. 
Először felmérik az emberkereskedelem áldozatának 
végzettségét és személyes tapasztalatait, majd az 
oktatási központokkal vagy a munkaerőt igénylő helyi 
vállalkozásokkal együttműködve szervezik meg a 
legmegfelelőbb szakképzést vagy munkahelyi betanítást.

MUNKAVÁLLALÁS  
   Az emberkereskedelem áldozata a központi 
támogatórendszeren keresztül juthat munkához. Először 
alapos készségfelmérés készül, amely meghatározza a 
célszerű foglalkoztatási irányt, az emberkereskedelem 
áldozatát végül megfelelően felkészítsék, és biztosítsák az 
olasz társadalmi integrációjának fenntarthatóságát.

➲

➲
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TAPASZTALATOK
ÉS KIHÍVÁSOK

NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 
NEMZETI ÁLDOZATKEZELÉSI MECHANIZMUS
NEMZETI JELENTÉSTEVŐ (VAGY HASONLÓ MECHANIZMUS)

✔
✘

✘

AZ ELMÚLT NÉHÁNY ÉVBEN MEGNŐTT AZ 
emberkereskedelem áldozataként elismert férfiak 
száma. Ez a Belügyminisztérium 2007. augusztus 

4-i körlevelének eredménye, amely a bevándorlási törvény 
18. cikkét a szexuális kizsákmányolás szokásos alkalmazási 
területén kívül a kényszermunka és a munkahelyi erőszak 
eseteire is kiterjeszti. 
Azok a nemzeti intézmények, amelyeknek szerepet 
kell vállalniuk az emberkereskedelem áldozatainak 
integrációjában, ezen a cselekvési területen nem tekintik 
magukat érintettnek. Bár az emberkereskedelem áldozatait 
külön tárcaközi bizottság támogatja, amelynek a vezetője 
az Esélyegyenlőségi Minisztérium, a tagjai pedig a 
Belügyminisztérium, a Munkaügyi és az Igazságügyi 
Minisztérium, a többi minisztérium szerepvállalása 
láthatólag elenyésző, mintha az emberkereskedelem témája 
elsősorban az Esélyegyenlőségi Minisztérium hatáskörébe 
tartozna. Az Esélyegyenlőségi Minisztériumon kívül 
más intézményi szereplők aktív szerepvállalását illetően 
is hasonló a tájékozatlanság az emberkereskedelem 
áldozatainak integrációjával foglalkozó civil szervezetek, nem 
kormányzati szervezetek és szociális szolgálatok körében. Az 
Esélyegyenlőségi Minisztériumtól eltérő olasz intézmények 
korlátozott szerepvállalása azt a nézetet tükrözi, amely 
szerint az emberkereskedelem elsősorban a szexuálisan 

kizsákmányolt, harmadik országbeli nőket és az illegális 
bevándorlást érinti.
A szolgáltatók nemzeti szintű iránymutatást hiányoltak a 
következő területeken: koordináció, nemzeti terv összeállítása, 
a befogadás és integrálás közös minimumszabályainak 
meghatározása, közös megközelítések és irányelvek az 
emberkereskedelem áldozatainak kezeléséről az integrációs 
folyamat különböző szakaszaiban, valamint értékelés. Ennek 
eredményeként nagy ellentmondások tapasztalhatók a 
különböző szakpolitikák és a helyi szintű operatív stratégiák 
között. Sőt, a teljes rendszer alapját az emberkereskedelem 
áldozatainak egyetlen csoportja, nevezetesen a szexuálisan 
kizsákmányolt nők és az ő szükségleteik alkotják. Az 
emberkereskedelem férfi és transzszexuális áldozatait, 
valamint a kényszermunka céljából csempészett férfiakat 
ritkábban azonosítják az emberkereskedelem áldozataként, 
így kevesebb eséllyel kapnak ugyanolyan minőségű és 
mennyiségű szolgáltatást.
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KAPCSOLAT

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 
MIGRATION (IOM)
Emberkereskedelem elleni kapcsolattartó 
des êtres humains
Via Nomentana 62 – 00161 Roma 
+39 0 644231428
www.italy.iom.int 
iomrome@iom.int 

❪ ❪

INTÉZMÉNYEK

DÉPARTEMENT DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES, 
CABINET DU PREMIER MINISTRE, MINISTÈRE DU 
TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, BUREAU 
DES AFFAIRES INTERNATIONALES ET DES 
INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE SOCIAL  
Dott. Corrado De Rosa
Largo Chigi 19 - Roma
+39 0 667792451
c.derosa@governo.it

EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEMRE 
SZAKOSODOTT CIVIL SZERVEZETEK

Olaszországban számos civil szervezet nyújt 
segítséget az emberkereskedelem áldozatainak. A 
szakosodott civil szervezetek jegyzékét lásd itt :

http://www.lavoro.gov.it/NRrdonlyres/ 
40E5C6AF-3A4B-4C3F-9E5BC3C1B5118145/ 
0SEZIONEPRIMAelencoaggiornatoal 
201212giugno.pdf 

❪

❪

❪

❪
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ADATOK
AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZERVEZETEK ÁLTAL SEGÍTETT SZEMÉLYEK SZÁMA

FŐ SZÁRMAZÁSI ORSZÁGOK 
Az emberkereskedelem áldozatai elsősorban Nigériából, Romániából, Marokkóból, Kínából és Egyiptomból származnak

2008 2009 2010 2011 2012

1.624 2.421 2.381 1.950 1.502665 584

2.978 
Szexuális 

kizsákmányolás

819 
Munkahelyi

95 
Házi 

kényszerszolgaság

178 
Koldulás

189 
Feketegazdaság

6 
Szerveltávolítás

402 
Egyéb

KIZSÁKMÁNYOLÁS TÍPUSA (2011-2012)
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2011

2.106

2012

974

ADATOK
AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK KIADOTT TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYEK SZÁMA

KONKRÉT JOGSZABÁLY ALAPJÁN 
KIADOTT TARTÓZKODÁSI 

ENGEDÉLYEK

MENEKÜLTSTÁTUSZRA VONATKOZÓ 
JOGSZABÁLY ALAPJÁN KIADOTT 

TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYEK

SZÁRMAZÁSI ORSZÁGUKBA VISSZATÉRŐ, EMBERCSEMPÉSZET ÁLDOZATÁUL ESETT SZEMÉLYEK SZÁMA

A származási országukba visszatérő, embercsempészet áldozatául esett személyek elsősorban 
Nigériából, Romániából és Thaiföldről érkeznek.
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„A menedékhelyen teljes körű támogatást kaptunk, de 
mióta ebbe a lakásba költöztünk, gondjaim vannak, 
mert ebben a városban azt sem tudom, hol van az iskola 
vagy az önkormányzat.” - emberkereskedelem áldozatául esett magyar nő.

„Jó lenne, ha továbbtanulhatnék, vagy valamilyen 
képzést kaphatnék, de eddig még nem részesültem 
ilyen szolgáltatásban. Ezenkívül szívesebben élnék 
egyedül egy lakásban.” - emberkereskedelem áldozatául esett magyar férfi.
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TAPASZTALATOK
ÉS KIHÍVÁSOK

ADATOK

KAPCSOLAT

ELHELYEZÉS
60 napos időtartamra 

garantált, az 
emberkereskedelem 

áldozataira szakosodott 
struktúrákban

TARTÓZKODÁSI 
ENGEDÉLY 

MEGSZERZÉSE
30 napos 

gondolkodási idő 
6 hónapos ideiglenes 

tartózkodás

JOGSEGÉLY
Elérhető a 

szakosodott befogadó 
struktúrákban.

PSZICHOSZOCIÁLIS 
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 

TÁMOGATÁS

SZAKMAI 
INTEGRÁCIÓ

NYELVTANFOLYAMOK
Igénybe vehető

a központi integrációs 
szolgálatoknál

TARTALOM

Az emberkereskedelem 
áldozatát az egészségügyi 

szolgáltatók, a 
közegészségügyi 

rendszer, a rendőrség, a 
munkaügyi hatóságok, a 
konzuli szolgálatok és a 
bevándorlási hatóságok 

azonosíthatják.

p. 50

p. 52

p. 53

p. 45

p. 46

p. 47

p. 48

p. 48

p. 49
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Időtartam

Feltételek

Gondolkodási időre 

    30 nap,
meghosszabbítható
➲

    Szociális segély➲

     Együttműködés a 
hatóságokkal
➲

      Munka 
      Szociális segély 
      Ideiglenes tartózkodási 
igazolás

➲

➲

➲

➲      6 hónap 
meghosszabbítható

jogosít fel Humanitárius
tartózkodási engedély

TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE

A hatóságokkal való együttműködés alapján még egyetlen emberkereskedelem áldozatául esett személy sem kapott 
humanitárius tartózkodási engedélyt; a jogi eszköz azonban rendelkezésre áll.
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ELHELYEZÉS

Az emberkereskedelem Magyarországra visszatérő áldozatai a menedékhelyen történő elhelyezésen túl még 
nem juthatnak átfogó és szakosodott integrációs szolgáltatásokhoz. Ez azt jelenti, hogy a menedékhelyen 
elszállásolt személyek a menedékhely munkatársaitól kapnak ugyan segítséget a visszailleszkedéshez, de 
az emberkereskedelem elismert áldozataiként nem vehetnek igénybe más szolgáltatásokat.

     Magyarországon a központi struktúrák nem 
fogadják be az emberkereskedelem áldozatait.

KÖZPONTI STRUKTÚRÁK

➲

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAIRA 
SZAKOSODOTT STRUKTÚRÁK

EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATÁUL ESETT 
BEFOGADHATÓ SZEMÉLYEK : 
     Saját állampolgárok, uniós állampolgárok, 
férfiak és nők, felnőttek és kiskorúak. A 
harmadik országbeli állampolgárok elméletileg 
bekerülhetnek a menedékhelyekre, de ez egyelőre 
nem fordult elő. 

ELHELYEZÉS TÍPUSA : 
     Menedékhely

A TARTÓZKODÁS IDŐTARTAMA :
     60 nap 

Az első 60 nap szükség esetén további 60 napra 
meghosszabbítható.

➲

➲

➲
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KÖZPONTI 
EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÓRENDSZER
Az emberkereskedelem nem 

szakosodott menedékhelyen élő 
áldozatai csak akkor részesülhetnek 

egészségügyi ellátásban, ha van 
társadalombiztosításuk. Csupán az 

emberkereskedelem áldozataként nem 
jogosultak egészségügyi ellátásra.

PSZICHOSZOCIÁLIS
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÁS

      Igénybe vehető a menedékhelyen. 
      A pszichológusok képesítve vannak 
az emberkereskedelem áldozatainak 
kezelésére. 
      Ingyenes

➲

➲

➲

PSZICHOSZOCIÁLIS 
TÁMOGATÁS M
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JOGSEGÉLY

A JOGSEGÉLY 
IGÉNYBE 
VEHETŐA 

MENEDÉKHELYEN

INGYENES

A JOGSEGÉLYT 
JOGÁSZ NYÚJTJA

NYELVTANFOLYAMOK

      Igénybe vehető a 
menedékhelyen 

      Ingyenes

➲   

➲

A helyi foglalkoztatási szolgálat által kínált 
nyelvtanfolyamok ingyenesek, azokra 

igény esetén a menedékhely küldi tovább az 
emberkereskedelem áldozatait.
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A MENEDÉKHELY AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATÁT TOVÁBBKÜLDHETI A 
szakképzést nyújtó szolgáltatókhoz. A helyi foglalkoztatási szolgálat által szervezett tanfolyamok 
ingyenesek. A rendelkezésre álló ingyenes szakképesítést nyújtó tanfolyamok kínálata a 

munkaerő-piaci változásoknak megfelelően évről évre módosul. Két szakképesítő tanfolyam (virágkötő 
és kertész) magánszolgáltatóknál is igénybe vehető. A menedékhelyen egy munkatárs foglalkoztatási és 
munkaerő-piaci tanácsadóként dolgozik.

SZAKMAI INTEGRÁCIÓ

KÉPZÉS  
       Az emberkereskedelem áldozatai tanfolyamokon 
vehetnek részt 
      Vannak mechanizmusok, amelyek megkönnyítik a 
tanfolyamokra történő bejutást 
      A tanfolyamok ingyenesek

➲   

➲

➲

MUNKAVÁLLALÁS
      Hozzáférés a munkavállalást segítő központi 
rendszerhez 
      Ezen szolgáltatások első igénybevételekor az 
emberkereskedelem áldozatát elkísérik

➲

➲
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MAGYARORSZÁG KÜLDŐ ÉS TRANZITORSZÁG 
a szexuális kizsákmányolás céljából csempészett 
nők és lányok esetében, illetve kisebb mértékben a 

munkahelyi kizsákmányolás céljából csempészett férfiak és 
nők küldő országa. A szexuális kizsákmányolásra irányuló 
emberkereskedelem fő célországai Hollandia, Svájc, Ausztria, 
Olaszország és Spanyolország. A munkahelyi kizsákmányolásra 
irányuló emberkereskedelem fő célországai az Egyesült 
Királyság, Németország, Ausztria, Kanada, Spanyolország 
és az Egyesült Államok. Magyarországon belül az áldozatok 
kizsákmányolása a fővárosra és környékére, valamint a 
Balaton és az osztrák határ környékére koncentrálódik. Az 
emberkereskedelem áldozatait főként a szakképzettséget nem 
igénylő mezőgazdaságban és építőiparban zsákmányolják 
ki. Az áldozatok többsége felnőtt, magyar állampolgár. 
Az emberkereskedelem által leginkább veszélyeztetett 
csoportoknál megállapítható, hogy azok az elsősorban Kelet- 
vagy Északkelet-Magyarországon élő, alacsonyan képzett fiatal 
felnőttek – főként nők – tartoznak ide, akik rossz körülmények 
között élnek, vagy gyermekként állami gondozottak voltak.

Magyarország első emberkereskedelem elleni nemzeti 
stratégiája (2008-2012) 2008 áprilisában lépett hatályba azzal 
a céllal, hogy kidolgozza az áldozatközpontú megközelítést, 
összehangolja az emberkereskedelem elleni fellépést, 
valamint rendszeresen nyomon kövesse és értékelje a 

TAPASZTALATOK
ÉS KIHÍVÁSOK

nemzeti helyzetet. Létrejött az emberkereskedelem elleni 
küzdelem nemzeti koordinátorának tisztsége, aki a stratégia 
koordinálásáért, végrehajtásáért és nyomon követéséért, 
valamint az emberkereskedelem elleni fellépéseknek a 
különböző kormányzati hatóságok és civil szervezetek közötti 
koordinációjáért felel. Jelenleg folyamatban van az új, 2013-
2016-ra vonatkozó emberkereskedelem elleni nemzeti stratégia 
kidolgozása. Magyarországon az emberkereskedelem elleni 
küzdelem koordinátora az európai uniós és nemzetközi ügyekért 
felelős helyettes államtitkár, aki a nemzeti jelentéstevőnek felel 
meg. A nemzeti koordinátor irányítja az emberkereskedelem 
elleni nemzeti koordinációs mechanizmust.

A magyar áldozatok nagy többségét egész életében 
kizsákmányolták; „külföldi” tapasztalatuk csak egyike a 
kizsákmányolással kapcsolatos életeseményeiknek. Az áldozatok 
pszichoszociális állapota rendkívül rossz. Nyilvánvalónak 
tűnhet, de számos segítségnyújtási megközelítés azon a 
feltételezésen alapul, hogy az emberkereskedelem áldozatául 
esett személyek olyan életet hagytak maguk mögött, amelybe 
többé-kevésbé visszailleszthetőek lennének. Még ha az életük 
szerény vagy kifejezetten szegény volt is, azt szokás feltételezni, 
hogy az a környezet, amelybe ezek a személyek visszatérnek, 
némi érzelmi és megélhetési biztonságot, valamint kielégítő 
rehabilitációs lehetőségeket nyújt számukra.
Ez a magyar áldozatokra nem jellemző. A többségüket egész 

NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 
NEMZETI ÁLDOZATKEZELÉSI MECHANIZMUS
NEMZETI JELENTÉSTEVŐ (VAGY HASONLÓ MECHANIZMUS)

✔

✔

✔
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TAPASZTALATOK 
ÉS KIHÍVÁSOK

az jelentősen eltér az általuk általában kezelt összegektől, bár 
az adminisztratív eljárás felhasználóbarát és egyszerű. Egyéb 
szociális szolgáltatók – általában a helyi civil szervezetek vagy 
az országos civil szervezetek helyi irodái – mindig nagyon 
készségesek; a legtöbb áldozat azonban sosem megy el hozzájuk 
a megbeszélt időpontban, vagy az első konzultáció után eltűnik. 
Az áldozatok a tényleges visszatérésük előtt látszólag 
ambiciózus visszailleszkedési terveket szőnek: tanulni 
akarnak, szakképzésen részt venni vagy munkába állni stb. Ez 
részben a célországbeli menedékhely nyugodt és biztonságos 
környezetének köszönhető, illetve részben annak, hogy 
az áldozatok gyakran azt mondják, amit szerintük hallani 
akarnak tőlük. Ezek az ambíciók azonban a visszatérés 
után szertefoszlanak. E tervek megvalósításához szintén 
megalapozott és átfogó segítségnyújtási mechanizmusra lenne 
szükség.

Sajnos végül a támogatott áldozatok közül sokan így vagy úgy 
ismét áldozattá válnak.

életében kizsákmányolták, és még a minimális személyes 
önállóságuk vagy döntéshozatali képességük sincs meg. Olyan 
környezetben szocializálódtak, amelyben mindig alárendeltek 
voltak, megmondták nekik, hogy mit tegyenek, és teljes 
mértékben függtek a futtatójuktól, férfi rokonaiktól, „barátjuktól” 
stb.. A többség iskolázottsági szintje igen alacsony, és életük 
semmilyen szempontból nem felel meg az emberhez méltó élet 
minimumkövetelményeinek. A magyar áldozatokat csak átfogó, 
hosszú távú visszailleszkedési programmal lehet rehabilitálni, 
amely figyelembe veszi többszörösen hátrányos helyzetüket. 
A visszailleszkedési segítség teljes mértékben attól függ, hogy 
a célország visszaküldési és visszailleszkedési programjai 
mit állapítanak meg. Az emberkereskedelem áldozatainak 
megsegítésére nincs elegendő forrás, ugyanakkor nehezen 
lehet eredményesen felhasználni a visszailleszkedési anyagi 
támogatásokat. Minden egyes esetben ki kell jelölni egy szociális 
szolgáltató központot (ha az áldozat nem hajlandó bemenni a 
menedékhelyre), amely a lakóhelye szerinti régióban segíti az 
áldozatot. Néha még ez is gondot okoz, mert a kis településeken 
csak a szociális munkás (családsegítő) tud segíteni. Másrészt 
gyakran a jó szándékuk ellenére is nehéz velük együttműködni. 
Ahhoz vannak szokva ugyanis, hogy ügyfeleiknek világos jogi 
és eljárási keretek között nyújtanak szociális szolgáltatásokat, a 
hazatelepülőkre pedig nem tekinthetnek másként, mint azokra 
a rossz körülmények között élő szegényekre, akikkel nap mint 
nap találkoznak. Amint tudomást szereznek a visszailleszkedési 
támogatás összegéről, némileg zavarónak találhatják, hogy 
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KAPCSOLAT

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 
MIGRATION (IOM)
Dóra Bálint
3 Tüköry u., H-1054 Budapest, Hungary
Igénybe vehető szolgáltatások:  nemzetközi 
áthelyezések, továbbküldés menedékhelyekre, 
a z  I O M  r e n d e l k e z é s é r e  b o c s á t o t t ,  a z 
emberkereskedelem áldozatait támogató külföldi 
források kezelése

❪ ❪

INTÉZMÉNYEK  

BELÜGYMINISZTÉRIUM
Gál Eszter
Nemzeti kapcsolattartó a Belügyminisztériumnál
2-4 József Attila u., H-1051 Budapest, Hungary
+36 (0) 14411469; +36 (0) 14411957
www.kormany.hu
eszter.gal@bm.gov.hu 

EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEMRE 
SZAKOSODOTT CIVIL SZERVEZETEK

MAGYAR BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT
De Coll Ágnes
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Pf. 241, 
Budapest 1391, Hungary
+36 (0) 14665978
Szolgáltatások: menedék- és visszailleszkedési 
szolgáltatások

❪

❪

❪
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ADATOK

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZERVEZETEK ÁLTAL SEGÍTETT SZEMÉLYEK SZÁMA

KIZSÁKMÁNYOLÁS TÍPUSA (2011-2012) LEGFONTOSABB SZÁRMAZÁSI ORSZÁG

154
Szexuális 

kizsákmányolás

8
Munkahelyi

2010

16

2011

18 2 136 6

20122009

3

Magyarországon a legtöbb azonosított és támogatásban 
részesülő személy nyugat-európai országokban 
kizsákmányolt magyar állampolgár.
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„Nekem leginkább az a gyakorlati 
támogatás használt, amellyel sikerült 
munkát találnom” – emberkereskedelem romániai áldozata, férfi

„Aggódom, mert lejárt az egyéves engedélyem, 
és aggaszt, hogy nem hosszabbítják meg, mert 
félek visszamenni Kínába” – emberkereskedelem kínai áldozata, férfi
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TAPASZTALATOK
ÉS KIHÍVÁSOK

ADATOK

KAPCSOLAT

p. 57 ELHELYEZÉS
45 napos időtartamra 

biztosítva, az 
emberkereskedelem 

áldozataira szakosodott 
struktúrákban

TARTÓZKODÁSI  
ENGEDÉLY 

MEGSZERZÉSE
45 napos gondolkodási idő 
1 éves tartózkodásiengedély, 

meghosszabbítható

JOGSEGÉLY
Igénybe vehető a 

központi rendszeren 
keresztül

PSZICHOSZOCIÁLIS 
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 

TÁMOGATÁS

SZAKMAI 
INTEGRÁCIÓ

NYELVTANFOLYAMOK
Igénybe vehető

a központi integrációs 
szolgálatoknál

TARTALOM

Az emberkereskedelem 
áldozatát azonosítják 

és továbbküldik a 
nemzeti áldozatkezelési 

mechanizmushoz

p. 58

p. 59

p. 60

p. 61

p. 62

p. 63

p. 64

p. 65
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TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE

Időtartam

Feltételek

Gondolkodási 
időre 

     45 nap  
meghosszabbítható, ha az illetékes 
hatóság nem hozott végleges döntést

➲

      1 év, meghosszabbítható
Az illetékes hatóság megállapította, hogy 
emberkereskedelem áldozata (bizonyítékokkal 
alátámasztott végleges döntés) 
      Tartózkodási engedélyre irányuló sikeres 
kérelem 
      Együttműködés a büntetőjogi eljárás során 
      Személyes körülmények (pl. az üggyel 
kapcsolatos kockázatok) 
      Menedékkérelem benyújtása

➲

➲

➲

➲

➲

      Munka (kivéve, ha menedékkérelmet 
nyújtott be) 
      Rendőri védelem

➲

➲

     Az emberkereskedelem áldozata 
beleegyezett 
     Az illetékes hatóság úgy 
ítéli meg, hogy az illető 
emberkereskedelem áldozata lehet 
(megalapozott gyanún alapuló 
döntés)

➲

➲

     Rendőri védelem➲

➲      1 év
meghosszabbítható

jogosít fel Tartózkodási engedély
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ELHELYEZÉS
Az emberkereskedelem áldozataira szakosodott struktúrák 
csak a Nemzeti  Áldozatkezelési  Mechanizmuson 
(NRM) keresztül érhetők el; ez utóbbi nem integrációs 
mechanizmus, hanem inkább azonosításra szolgál.

A központi mechanizmusok nem az emberkereskedelem 
áldozataira szakosodtak – olyan szolgáltatásokat nyújtanak, 
amelyek bármely, szociális segélyre jogosult ember számára 
elérhetőek. Ezért a munkatársaknak sincs képzettségük az 
emberkereskedelem áldozatainak sajátos szükségleteivel és 
aggályaival kapcsolatban.

EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATÁUL 
ESETT BEFOGADHATÓ SZEMÉLYEK :
     Saját állampolgárok, harmadik országbeli 
állampolgárok, felnőttek, kiskorúak, férfiak 
és nők (csak koedukált elhelyezésre van 
lehetőség)

ELHELYEZÉS TÍPUSA :
     Bentlakásos intézmény vagy szociális lakás

A TARTÓZKODÁS IDŐTARTAMA : 
     Nincs megállapítva

KÖZPONTI STRUKTÚRÁK

➲

➲

➲

A BEKERÜLÉS FELTÉTELEI : 
      Átirányítás a Nemzeti Áldozatkezelési 
Mechanizmushoz 
      Tartózkodási engedély vagy emberkereskedelem 
áldozataként való hivatalos azonosítás nem szükséges

EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATÁUL ESETT 
BEFOGADHATÓ SZEMÉLYEK :
      Saját állampolgárok, uniós állampolgárok, 
harmadik országbeli állampolgárok, férfiak és 
nők (egyéni igények alapján, koedukált vagy nem 
koedukált elhelyezés is javasolható), csak felnőttek 
(a kiskorúakat átirányítják a Gyermekvédelmi 
Igazgatósághoz) 

ELHELYEZÉS TÍPUSA :
     Menedékhely, szállodai szoba, lakás
Minden fajta elhelyezés biztonságos 

A TARTÓZKODÁS IDŐTARTAMA :
     45 nap ( jogszerű tartózkodás)

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAIRA 
SZAKOSODOTT STRUKTÚRÁK

➲

➲

➲

➲

➲
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PSZICHOSZOCIÁLIS ÉS 
EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÁS

 
KÖZPONTI 

EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÓRENDSZER

Igénybe vehető szolgáltatások: sürgősségi 
ellátás, általános orvosi ellátás.

Az egészségügyi munkatársaknak nincs 
képzettségük az emberkereskedelem 

áldozatainak különleges
igényeivel kapcsolatban.

A közelmúltban megkezdődött
a munkatársak képzése.

PSZICHOSZOCIÁLIS 
TÁMOGATÁS

A támogatást eseti alapon végzik, 
az emberkereskedelem áldozatával 

foglalkozó személytől függően. A civil 
szervezetek a nemzeti egészségügyi 

ellátórendszerhez (Nemzeti Egészségügyi 
Szolgálat) fordulnak, ha azt a pszichoszociális 
támogatás megkívánja, és ha ők maguk nem 

tudják ellátni az áldozatot. 
Így az emberkereskedelem áldozatainak 

nyújtandó pszichoszociális támogatásnak 
nincs egységes eljárási programja. 
A pszichoszociális támogatás nem 

mindig ingyenes
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IGÉNYBE VEHETŐ
A KÖZPONTI

SZOLGÁLTATÁSOK KERETÉBEN 
        feltétel : tartózkodási

engedély

INGYENES

JOGSEGÉLY

     pro bono ügyvédek 
     szociális munkások 
     helyi hatóság

➲

➲

➲

➲

A JOGSEGÉLYT 
NYÚJTJÁK :
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Az emberkereskedelem áldozatait elhelyező egyes szervezetek 
nyelvtanfolyamokat is kínálhatnak – ez főként a szervezettől, 

annak anyagi lehetőségeitől és programjaitól függ.

Ha az emberkereskedelem áldozata státusszal és tartózkodási 
hellyel rendelkezik az Egyesült Királyságban, általában a központi 
támogató rendszeren keresztül nyelvtanfolyamokon is részt 
vehet. A tartózkodási helye szerinti helyi hatóság munkatársai 
javasolhatnak számára nyelv tanfolyamokat kínáló helyi 
szolgáltatásokat, illetve a kapcsolatfelvételben is segíthetnek. Ez 
azonban csak egy ingyenes nyelvtanfolyamokat kínáló konkrét 
program keretében ingyenes.

Egyes esetekben az elhelyezést biztosító civil szer vezet 
szociális munkása is segíthet az ingyenes nyelvtanfolyamok 
megtalálásában.

NYELVTANFOLYAMOK

      Igénybe vehető a központi 
integrációs szolgálatoknál 

      Nem kötelező

➲

➲
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A KÉPZÉS ÉS A MUNKAVÁLLALÁS LEHETŐSÉGE CSAK AKKOR 
válik elérhetővé az emberkereskedelem áldozata számára, ha már 
rendelkezik státusszal az országban. Ez tartózkodási engedélyt 

vagy határozatlan idejű tartózkodási engedélyt jelent. A munkavállalási 
támogatás a központi szociális ellátórendszeren keresztül vehető igénybe. 
Van egy olyan civil szervezet, amely kifejezetten emberkereskedelem 
áldozatainak tart munkaerő-piaci integrációs képzést, de a jogosultsági 
feltételeknek nem mindenki felel meg. Mivel igen kis programról van szó, 
évente csupán néhány embernek tudnak képzést biztosítani. Van néhány 
egyéb civil szervezet, amely segít például az önéletrajz megírásában – de ez 
is eseti jellegű, és az adott civil szervezettől függ.

SZAKMAI INTEGRÁCIÓ

KÉPZÉS 
     Nincs külön képzés az emberkereskedelem áldozatai számára 
      Külön mechanizmus nem könnyíti meg a tanfolyamokra 
történő bejutást

➲

➲

MUNKAVÁLLALÁS 
     Hozzáférés a munkavállalást segítő központi rendszerhez 
     Ezen szolgáltatások első igénybevételekor az 
emberkereskedelem áldozatát elkísérik

➲
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AZ EURÓPA TANÁCS EMBERKERESKEDELEM ELLENI  
fellépésről szóló egyezményének 2008. évi aláírása óta az egyesült 
királyság jelentős lépéseket tett az emberkereskedelem áldozatainak 

megsegítése terén. Az Egyesült Királyság elsősorban célország. A legutóbbi 
adatok szerint a kizsákmányolás fő formái a szexuális kizsákmányolás, a 
kényszermunka és a házi kényszerszolgaság. Az Egyesült Királyság úgy 
reagált az Európa Tanács egyezményének aláírására, hogy létrehozta a Brit 
Emberkereskedelmi Központot, amelynek célja a Nemzeti Áldozatkezelési 
Mechanizmus működtetése, és ezáltal az áldozatok megfelelő azonosítása, 
illetve ezt követően a támogatáshoz való hozzáférésük biztosítása. 

Mivel az Egyesült  K irályságban nincs nemzeti  jelentéstevő,  a 
Belügyminisztérium tavaly Emberkereskedelmi Stratégiát készített, az 
Igazságügyi Minisztérium pedig 2 millió font összegű támogatást adott az 
Üdvhadseregnek, hogy a Nemzeti Áldozatkezelési Mechanizmus keretében 
támogatási szolgáltatásokat nyújtson. Számos, több hivatalból álló hálózat jött 
létre, amely kormányzati és civil szervezetekkel együttműködve foglalkozik az 
emberkereskedelem elleni küzdelem fő kérdéseivel. 

Ugyanakkor az Egyesült Királyságban még megoldatlan a kifejezetten az 
emberkereskedelem áldozatai részére kidolgozott hosszú távú beilleszkedési 
programok kérdése. Valójában nagyon keveset lehet tudni mindarról, ami az 
emberkereskedelem áldozataival történik, miután megkapták a bizonyítékokkal 
alátámasztott végleges döntést. A fő kihívás az, hogy hiába a pozitív döntés, az 
illetőnek (automatikusan nem járó és el is utasítható) tartózkodási engedélyt 
vagy menedékjogot kell kérnie, hogy az országban maradhasson. Ez azt jelenti, 
hogy az emberkereskedelem áldozata valójában még inkább kiszolgáltatott 
helyzetbe kerül, hiszen menedékkérelmének elutasításakor akár ki is 
toloncolhatják.

TAPASZTALATOK
ÉS KIHÍVÁSOK

Az egyesült királysági tartózkodáshoz szükséges jogállás nehézkes megszerzése 
miatt sokan a hazatérés mellett döntenek, ami szintén a brit rendszer hibája, 
hiszen nincs hivatalos vagy egységes eljárás az emberkereskedelem áldozatainak 
visszaküldésére vagy visszailleszkedésére. Az áldozatkezelési modellnek nincs 
olyan eleme, amely szükség szerint segítené az emberkereskedelem áldozatainak 
biztonságos és emberhez méltó hazatérését. Így az emberkereskedelem áldozatait 
átirányítják a brit határőrség támogatott önkéntes visszatérési programjához vagy 
saját hazájuk nagykövetségéhez, ha nem harmadik országbeli állampolgárok. A 
brit határőrség által finanszírozott támogatott önkéntes visszatérési rendszeren 
kívül van néhány civil szervezet, amely bizonyos mértékű segítséget nyújt, de ez 
nem számít központi támogatásnak, és a civil szervezetek finanszírozásától és 
tevékenységi programjától függően évről évre változhat. Az Üdvhadsereg szerint 
az emberkereskedelem hozzájuk irányított áldozatainak nagy része visszatért 
hazájába. Miközben az uniós állampolgárok legálisan tartózkodhatnak az Egyesült 
Királyságban, hozzáférést kell biztosítani számukra a szociális ellátórendszerhez. 
A civil szervezetek igyekeznek ebben segíteni, de ez a rendszer nem automatikus, 
a juttatásokhoz való hozzáférés pedig gyakran nagyon sokáig tart, és ebben 
az időszakban az emberkereskedelem áldozata veszélybe vagy kiszolgáltatott 
helyzetbe kerülhet. A kiskorúakkal a Gyermekvédelmi Igazgatóság foglalkozik, 
így ők külön kategóriába tartoznak. Gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél 
helyezhetik el őket. 

A hosszú távú beilleszkedés javításához azonnal meg kellene adni a jogi státuszt, 
hogy az emberkereskedelem áldozatai az Egyesült Királyságban maradhassanak, 
külön figyelmet fordítva a szociális ellátórendszerrel kapcsolatos különleges 
igényeikre. Ezenkívül az emberkereskedelem áldozatainak hozzáférést kell 
biztosítani egy egységes hivatalos visszatérítési és újra beilleszkedést segítő 
rendszerhez, amely figyelembe veszi szükségleteiket.

NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 
NEMZETI ÁLDOZATKEZELÉSI MECHANIZMUS
NEMZETI JELENTÉSTEVŐ (VAGY HASONLÓ MECHANIZMUS)
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KAPCSOLAT

MIGRÁCIÓS KÉRDÉSEKKEL FOGLALKOZÓ 
CIVIL SZERVEZETEK

MIGRANT HELPLINE
Charlton House, Dour Street, Dover Kent CT16 1AT
http://www.migranthelp.org/ 
+44 (0) 1304203977

KALAYAAN
St Francis of Assisi Community Centre
13 Hippodrome Place
London, W11 4SF
+44 (0) 2072432942

ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL
Thomas Clarkson House
The Stableyard
Broomgrove Road
London, SW9 9T
+44 (0) 2075018920
info@antislavery.org

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 
MIGRATION (IOM)
11 Belgrave Road
London, SW1V 1RB
+44 (0) 2078116060
iomuk@iom.int / ctuk@iom.int
http://www.iomuk.org/

❪

❪

❪

❪

❪

❪

❪

❪

INTÉZMÉNYEK

UK HUMAN TRAFFICKING CENTRE
Spectrum House, Birmingham
http://www.soca.gov.uk/about-soca/about-the-ukhtc
UKHTC@soca.x.gsi.gov.uk
+44 (0) 8447782406

HOME OFFICE – UKBA
2 Marsham St, London SW1P 4DF
http://www.homeoffice.gov.uk/agencies-public-
bodies/apc/contact/
+44 (0) 2070354848

EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEMRE 
SZAKOSODOTT CIVIL SZERVEZETEK

ÜDVHADSEREG 
http://www.salvationarmy.org.uk/
info@salvationarmy.org.uk

POPPY PROJECT – EAVES HOUSING
http://www.eavesforwomen.org.uk/about-eaves/our-
projects/the-poppy-project
+44 (0) 2077352062 

❪

❪

❪
❪

❪

❪
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ADATOK

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ 
SZERVEZETEK ÁLTAL SEGÍTETT SZEMÉLYEK SZÁMA
2009-2012 között 1392 személy részesült megalapozott gyanún 
alapuló pozitív döntésben, és részesülhetett ennek alapján az 
emberkereskedelem áldozatainak nyújtott segítségben.

KIZSÁKMÁNYOLÁS TÍPUSA (2011-2012)

FŐ SZÁRMAZÁSI ORSZÁGOK 
Az emberkereskedelem áldozatai elsősorban Nigériából, 
Vietnamból, Romániából, Albániából és Szlovákiából 
származnak.

481
Szexuális 

kizsákmányolás

404
Munkahelyi

166
Házi 

kényszerszolgaság

21
Egyéb

EG
YE

SÜ
LT KIR

Á
LYSÁ

G



66

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK KIADOTT TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYEK SZÁMA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

162

48

2004/81/EK 
uniós irányelv

Menekültstátuszra 
vonatkozó külön 

jogszabály

2011
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II. RÉSZ : 
SIKERES GYAKORLATOK A RÉSZTVEVŐ 

ORSZÁGOKBAN

AZ AZONOSÍTÁSI 
FOLYAMATTAL ÉS AZ 

ALAPTÁMOGATÁS 
SEGÍTSÉGÉVEL 
ERŐSÍTENI AZ 

EMBERKERESKEDELEM 
ÁLDOZATAINAK 

BEILLESZKEDÉSÉT 

AZ ÉRINTETT 
FELEK KÖZÖTTI 

KOORDINÁCIÓ : KULCS AZ 
EMBERKERESKEDELEM 

ÁLDOZATAINAK 
HOSSZÚ TÁVÚ 

BEILLESZKEDÉSÉHEZ 

ÁLDOZATKÖZPONTÚ 
MEGKÖZELÍTÉS, 

ELŐFELTÉTELKÉNT AZ 
EMBERKERESKEDELEM 
ÁLDOZATAINAK SIKERES 

BEILLESZKEDÉSÉHEZ

      A civil szervezetek és a 
hatóságok, valamint a helyi és 
a nemzeti kormányok közötti 
koordináció Belgiumban

     Veneto régió (Északkelet-
Olaszország): az áldozatok azonosítása, 
védelme és beilleszkedésének 
segítése az olasz védelmi rendszeren 
belül, Velence Önkormányzata

➲

➲

      Az emberkereskedelem 
elleni küzdelem 
magyarországi programja

      Az emberkereskedelem 
áldozatainak segítségét és 
védelmét szolgáló francia 
nemzeti hálózat

➲

➲

      A Nemzeti Áldozatkezelési 
Mechanizmus az Egyesült 
Királyságban

➲

p. 69
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AZ AZONOSÍTÁSI FOLYAMATTAL ÉS AZ ALAPTÁMOGATÁS 
SEGÍTSÉGÉVEL ERŐSÍTENI AZ EMBERKERESKEDELEM 
ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT
A NEMZETI ÁLDOZATKEZELÉSI MECHANIZMUS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

ELSŐ KÖRBEN REAGÁLÓ
SZERVEZETEK

Egyéb civil 
szervezetek, 

jogi tanácsadók, 
egyéb sürgősségi 

szolgáltatók
 

Rendőrség
Helyi hatóságok
Helyi gyermekvédelmi
bizottság
Harmadik szektor 
segélyszervezetek
Kijelölt civilszervezeti 
szakértők
Kijelölt kormányzati 
részlegek
Királyi államügyészség
Hivatalos egészségügyi
szolgáltatók (NHS)

➲

➲

➲

➲

➲

➲

➲

➲

UKBA

SEGÉLYSZERVEZET JOGSEGÉLY, SZÁLLÁS, KRÍZIS BEAVATKOZÁS... STB.
SZAKÉRTŐK INPUTJA

Ügy átadása UKHTC
illetékes hatósághoz

Beutalás
lehetőségének vizsgálata 

Megalapozott 
gyanún alapuló 

döntés (meghozva 
5 munkanapon belül) 

 

Az illetékes 
hatóságok 
megkezdik a 
döntéshozatali 
eljárást a 
bizonyítékokkal 
alátámasztott, 
végleges döntés 
meghozatala 
érdekében - ez idő 
alatt az áldozatot az 
üdvhadsereg 
gondozási 
programja 
(Salvation Army 
Care Model) 
támogatja 

Az üdvhadsereg 
szociális dolgozói az 
érintett személyt a 
megfelelő ellátó 
intézménybe utalják 
- nemtől, az 
elszenvedett 
sérelemtől, földrajzi 
helytől, 
kockázatoktól és 
igényektől függően. 
Lehetséges, hogy az 
emberkereskedelem 
áldozatát már a 
kezdeti RG fázisban 
megfelelő ellátásba 
elhelyezték

Határozat elküldése 
az áldozat részére 
45 napos türelmi és 
gondolkodási idő 
biztosítása. Az 
érintett hatóságok 
értesítése

La victime est 
informée par 
courrier.
Notification aux 
autorités 
compétentes 

Bevándorlási 
eljárás 
újraindítása 

Kilépési 
stratégia 
kidolgozva és 
átadás más 
támogató 
intézményhez

Igen Nem

Ügynökségek közvetlenül, 
az illetékes hatóság előtt 

átirányíthatják az áldozatot 
az adott segélyszervezethez

Ha a személyt 
segélyszervezethez nem 
irányították, az illetékes 

hatóság intézkedik
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Az ábrán a Nemzeti Áldozatkezelési Mechanizmus azonosítási folyamatának fő lépései láthatók Aki 
beleegyezik, hogy a Nemzeti Áldozatkezelési Mechanizmushoz küldjék tovább, hivatalos elismerést 

kap arról, hogy emberkereskedelem áldozata, és a Nemzeti Áldozatkezelési Mechanizmusban töltött 
idő alatt támogatásban részesül. Az „első körben reagáló” szervek – a rendőrség, a helyi hatóságok, a 
kijelölt jótékonysági szervek és a belügyminisztérium munkatársai – töltik ki a Nemzeti Áldozatkezelési 
Mechanizmus nyomtatványát, és megküldik a brit Emberkereskedelem Elleni Központnak (UKHTC). Ezután 
a brit Emberkereskedelem Elleni Központ megküldi a nyomtatványt a brit határőrségnek (UKBA), ha az 
átirányított személynek folyamatban lévő bevándorlási ügye van. A UKHTC és a UKBA ezután, a nyomtatvány 
beérkezését követő 5 napon belül „megalapozott gyanún alapuló” döntést hoz. Ha a döntés pozitív (azaz fennáll 
a megalapozott gyanú, hogy az illető emberkereskedelem áldozata), megkezdődik a 45 napos gondolkodási 
idő, és az illetőt megfelelő befogadóhelyen helyezik el. Az Üdvhadsereg az a civil szervezet, amelyet a UKHTC 
arra szerződtetett, hogy koordinálja azon civil szervezetek hálózatát, amely a gondolkodási időben segíti az 
emberkereskedelem áldozatait. A 45 nap során az emberkereskedelem áldozata támogatásban részesül, az 
illetékes hatóság pedig tovább vizsgálja az ügyet a végleges döntéshozatal érdekében. 
Nehezen állapítható meg, hogy pontosan mi történik az emberkereskedelem áldozataival a végleges döntés 
meghozatala után, hiszen ekkor kerülnek át a központi ellátórendszerbe (ha jogosultak arra). Ez azt jelenti, 
hogy ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint bármely más, a kormánytól segélyt vagy támogatást igénylő 
személy. Nincs olyan szakosodott központi ellátórendszer, amely az emberkereskedelem áldozataihoz 
hasonlóan kiszolgáltatott személyek beilleszkedését segítené. 

* 2013 májusa óta a UKBA tevékenysége megszűnt. Az új hatóságot még nem nevezték ki.

AZ AZONOSÍTÁSI FOLYAMATTAL ÉS AZ ALAPTÁMOGATÁS 
SEGÍTSÉGÉVEL ERŐSÍTENI AZ EMBERKERESKEDELEM 
ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT
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Az emberkereskedelem áldozatait segítő és támogató belga rendszer multidiszciplináris megközelítésen alapul, amely 
az áldozatok érdekeit igyekszik összeegyeztetni a kormány érdekeivel és ezzel kedvező helyzetet teremteni mindkét fél 
számára. Az áldozatok védelmének és támogatásának ez a többoldalú megközelítése szilárd jogi kereten, emberi jogi 
megközelítésen, az érintett felek közötti együttműködésen és koordináción, valamint a szakosodott támogatóközpontokhoz 
való továbbküldésen alapul. Ezek az elemek olyan rendszert alkotnak, amely képes reagálni az emberkereskedelem 
áldozatainak sokféle szükségletére.
Belgium 1995. április 13-án vezette be az emberkereskedelem és a gyermekpornográfia megszüntetéséről szóló törvényt, 
amelyet 2005. augusztus 10-én módosítottak, hogy jogi fogalommeghatározást nyújtsanak az emberkereskedelemre és 
annak különböző formáira, valamint világos különbséget tegyenek az emberkereskedelem és az embercsempészet között. 
Belgium volt az első olyan ország is, ahol külön eljárással biztosítottak eszközöket az emberkereskedelem áldozatainak a 
tartózkodási engedély megszerzéséhez. Egy 1994. július 7-én kelt körlevél állapította meg a tartózkodási engedély feltételeit. 
Ezt részletezték az 1997. január 13-án hatályba lépett irányelvek.
A belga modell a „megelőzés, védelem, vádemelés és partnerség” (4P politika) uniós értékeit tükrözi, és külön hangsúlyt 
fektet az érintett felek partnerségére és együttműködésére. A modell sikere a következő intézmények és szervezetek 
együttműködésének köszönhető: Igazságügyi Minisztérium, Belügyminisztérium (ideértve a szövetségi rendőrséget 
is), Külügyminisztérium, Szociális Ellátórendszer (Munkaügyi Minisztérium és Társadalombiztosítási Minisztérium), 
Esélyegyenlőség és a Rasszizmus Elleni Küzdelem Központja, valamint három szakosodott civil szervezet: a Payoke 
Antwerpenben, a Pag-asa Brüsszelben és a Sürya Liège-ben. Minden egyes szereplőnek jól körülhatárolt szerepe és 

AZ ÉRINTETT FELEK KÖZÖTTI KOORDINÁCIÓ :
KULCS AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK
HOSSZÚ TÁVÚ BEILLESZKEDÉSÉHEZ

A CIVIL SZERVEZETEK ÉS A HATÓSÁGOK, VALAMINT A HELYI ÉS A NEMZETI 
KORMÁNYOK KÖZÖTTI KOORDINÁCIÓ BELGIUMBAN
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felelősségi köre van, valamint aktívan koordinálják erőfeszítéseiket, hogy a rendszer hatékonyan működjön.
A belga modell kulcseleme az áldozatok emberi jogainak védelme, amely minden szakpolitika és reagálás alapját képezi. A 
modell lényeges része az a megfontolás, hogy a kormány és az áldozatok érdekei alapvetően megegyeznek. A koordináció 
kiemelten fontos az áldozatok eredményes azonosításához, továbbá elősegíti az áldozatok támogatásának folyamatát 
annak különböző szakaszaiban. 
A hatékony partneri hálózat egyike a legelőnyösebb eszközöknek, amelyekkel a szakosodott központok az áldozatokat 
segítő és támogató programjukat alakítják ki. Ez szintén szükséges feltétele a civil szervezetek, valamint a nemzeti 
kormány és az igazságszolgáltatási struktúrák közötti eredményes együttműködésnek. Belgiumban a partnerség túlmutat 
a kormányon, a rendvédelmi és igazságszolgáltatási szerveken: kiterjed más szervezetekre, szolgáltatókra és egyénekre 
is egy adott régión vagy közösségen belül. Ide tartoznak a lakástulajdonosok és a helyi munkaadók, a közegészségügyi 
intézetek, a szociális szolgáltatást nyújtók, az iskolavezetők, az élelmiszer- és ruhaosztó központok stb. A különböző 
szereplők eredményes, működő kapcsolatának megteremtése elősegíti, hogy a szakosodott központok átfogóbban 
közelítsék meg az emberkereskedelem áldozatainak segítését és támogatását. 
A belga tapasztalatból világosan látszik, hogy a magas szintű együttműködés, a folyamatos képzés és az áldozatközpontú 
megközelítés a sikeres áldozatsegítő program kialakításának alapvető elemei. Ezenkívül a fejlett segítségnyújtási 
mechanizmusok mind a kormány, mind az áldozatok számára előnyösek, hiszen a hatékonyan támogatott áldozatok 
erősebb tanúkká válhatnak az emberkereskedők elleni eljárásokban.
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Az áldozatkezelési rendszer : 

2006 óta Velence Önkormányzata a Szociális Védelmi Szolgálatán keresztül koordinálja a helyi 
áldozatkezelési rendszert, amely Veneto régióban támogatja az emberkereskedelem (kéregetésre 
kényszerített, szexuálisan vagy munkaügyi szempontból kizsákmányolt) áldozatait. Velence 
Önkormányzata emberi jogokon alapuló megközelítést alkalmaz, több hivatal hálózatának 
együttműködésével, ideértve az igazságügyi hatóságokat, a rendőrséget, a szociális szervezeteket, a civil 
szervezeteket és a kulturális közvetítőket is.
Ezt a módszert számos beavatkozási területen lehet alkalmazni, például :
      első kapcsolatfelvétel az emberkereskedelem lehetséges áldozatával a nemzeti segélyvonalon keresztül 
      első segítségnyújtás és az emberkereskedelem lehetséges áldozatának azonosítása 
      az áldozatok védelme és társadalmi befogadása 
      támogatott önkéntes visszatérés a származási országba

➲

➲

➲

➲

VENETO RÉGIÓ (ÉSZAKKELET-OLASZORSZÁG): AZ ÁLDOZATOK 
AZONOSÍTÁSA, VÉDELME ÉS BEILLESZKEDÉSÉNEK SEGÍTÉSE AZ OLASZ 
VÉDELMI RENDSZEREN BELÜL, VELENCE ÖNKORMÁNYZATA

AZ ÉRINTETT FELEK KÖZÖTTI KOORDINÁCIÓ :
KULCS AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK
HOSSZÚ TÁVÚ BEILLESZKEDÉSÉHEZ



74

Az emberkereskedelem áldozatainak nemzeti segélyvonalát az Esélyegyenlőségi Minisztérium finanszírozza, 
és a Velencei Önkormányzat Szociális Védelmi Szolgálata kezeli. A hívásokat az év minden napján, napi 
24 órában 7 kulturális közvetítő fogadja (akik olaszul, angolul, spanyolul, franciául, oroszul, magyarul, 
románul, kínaiul, moldávul, ukránul, arabul és albánul beszélnek). A beérkező hívásokat megszűrik, és 
részletes tájékoztatást adnak az olasz jogi keretről és az emberkereskedelem áldozatai számára elérhető 
szolgáltatásokról. A telefonszám Olaszországban bárhonnan elérhető az emberkereskedelem lehetséges 
áldozatai, a rendőrség, a civil szervezetek és a szociális szervezetek számára. Az ügyintézők a rendőrség 
segítségével szűrik a kapott információt.
Az emberkereskedelem lehetséges áldozatainak azonosítása és eligazítása :
Az emberkereskedelem lehetséges áldozatainak azonosítását és támogatását szolgáló fő eszköz a (Velencei 
Önkormányzat által irányított) Értékelő és Válságközpont, amely 7 ügyintézőből (3 szociális munkásból 
és 4 kulturális közvetítőből) áll. A nyelvi és kulturális közvetítők támogatásával elkészített első interjú 
után a lehetséges áldozatot befogadják, majd az illető 4-5 napig védelmet kap a Veneto régióban található 
12 menedékhely valamelyikében. Ez idő alatt az ügyintézők értékelik a lehetséges áldozat pszichoszociális 
állapotát, valamint alaptámogatást és tájékoztatást biztosítanak a bevándorlásra és az emberi jogokra 
vonatkozó olasz törvényekről.
Az első 4-5 napos értékelés után a gondolkodási idővel egybeeső három hónapon át az emberkereskedelem 
áldozata beléphet az (emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 228/03. számú törvény 13. cikkében 
foglalt) támogatási és beilleszkedési programba. Ebben az időszakban az áldozatot elhelyezik a régió két 
menedékhelyének (Padova és Verona) egyikében, ahol jogi tanácsadásban és egészségügyi ellátásban 
részesül, valamint olasz nyelvtanfolyamon vehet részt.

AZ ÉRINTETT FELEK KÖZÖTTI KOORDINÁCIÓ :
KULCS AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK
HOSSZÚ TÁVÚ BEILLESZKEDÉSÉHEZ



75

Továbbá ezen időszak alatt a szociális munkások teljes körű támogatást nyújtanak az áldozatnak a rendvédelmi 
és az igazságszolgáltatási hatóságokkal való együttműködéséhez. E 3 hónap alatt az emberkereskedelem 
áldozata új célok alapján újraértékelheti és újratárgyalhatja saját migrációs tervét, amelynek eredménye 
legtöbbször a teljes olaszországi beilleszkedés vagy a származási országba történő önkéntes visszatérés.

Hosszú távú védelemre irányuló támogatás
Az első három hónapos gondolkodási időt követően az emberkereskedelem áldozatának nyújtott szociális 
támogatás az (olasz bevándorlási törvény 18. cikkével létrehozott) programmal folytatódik, amely segít az 
áldozatnak meghatározni a hosszú távú olaszországi migrációs projektjét. A 6-12 hónapos program fő célja a 
tartózkodási engedély megszerzése és az önállósodási folyamat megkezdése. Ezen időszak során az áldozat 
szakképzésen vesz részt, hogy munkát találjon, illetve betanításon vagy gyakornoki programokban vesz részt. 
A Velencei Önkormányzat eseti megállapodásokat köthet a helyi vállalkozókkal, főként a mezőgazdasági 
és szolgáltatási ágazatban. A program végén a tartózkodási engedély munkavállalási engedélyre váltható, 
ha pedig az emberkereskedelem áldozata a hazatérés mellett dönt, akkor részt vehet a támogatott önkéntes 
visszatérési programban.
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A helyszínen végrehajtott program számos lépésből áll: megelőzés, figyelemfelkeltés, kutatás, menedékhelyi 
szolgáltatások, közvetlen segítségnyújtás, rehabilitáció és az emberkereskedelem áldozatainak 
visszailleszkedése. 
A civil társadalmi szervezetek (Magyar Baptista Szeretetszolgálat – HBAid, MONA, NANE stb.) 
megközelítőleg 15 éve vesznek részt az emberkereskedelem megakadályozásában és az áldozatok 
támogatásában. Intézkedéseik közé tartoznak a lakhatási és egyéb szolgáltatások (szociális, orvosi, 
egészségügyi, jogi támogatás), valamint a be- vagy visszailleszkedés támogatása szociális munkások 
segítségével. Ezek a szervezetek abban is szerepet játszanak, hogy felhívják mind az állami, mind a 
magánszektor figyelmét az emberkereskedelem kérdésére, különös tekintettel a rendőrségre, a családvédelmi 
szervekre és a pedagógusokra. Továbbá olyan oktatási-képzési tevékenységeket dolgoztak ki, amelyek az 
emberkereskedelemre összpontosulnak, és célcsoportjukat a szociális munkások képezik.
Az emberkereskedelem áldozatait támogató legfontosabb szereplő az OKIT, az Országos Kríziskezelő és 
Információs Telefonszolgálat. A szolgálat az áldozatoktól és más szociális szolgáltatóktól fogad hívásokat, 
és az emberkereskedelem áldozatait átirányítja a Magyar Baptista Szeretetszolgálat kezelésében lévő 
menedékhelyekre és segítségnyújtásra. Az áldozatok más szereplőkhöz is fordulhatnak a menedékhelyi 
szolgáltatók segítségével, például a Nemzeti Nyomozó Hatósághoz, a rendőrséghez, a Nemzetközi Migrációs 
Szervezethez (IOM), a családsegítőkhöz és a szexuálisan kizsákmányolt személyek egyéb szervezeteihez.

AZ EMBERKERESKEDELEM ELLENI KÜZDELEM MAGYARORSZÁGI PROGRAMJA
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Menedékhelyek

A Magyar Baptista Szeretetszolgálat menedékhelyei zárt létesítmények, amelyek egyik fő célja a valódi veszélyben lévő áldozatok 
testi épségének biztosítása: a nem közvetlen veszélyben lévő áldozatoknak nem szükséges menedékhelyre menniük. Ha 
biztonságos elhelyezésre van szükség, a Magyar Baptista Szeretetszolgálat rendelkezik olyan létesítményekkel, ahol névleges 
havi összeg fejében egy-, két- és négyágyas szobák vehetők igénybe. De csak akkor, ha épp van megüresedett hely.

A menedékhelyek zárt jellege azt is jelenti, hogy bizonyos szabályokat be kell tartani, főként a befogadási szakasz során, 
amikor kockázatértékelést is végeznek. Tilos a mobiltelefon és a közösségi oldalak (pl. Facebook) használata, a vezetékes 
telefon pedig csak szociális munkás jelenlétében használható. A menedékhely lakói kíséret nélkül még a boltba se mehetnek 
ki. A kockázatértékelés lezárása után néhány szabály enyhíthető, de csak ésszerű mértékben és az áldozat jogos igényeinek 
figyelembevételével.

Mentálhigiénés rehabilitációs program is igénybe vehető. A támogatott személyek igény esetén a saját szobájukban vagy közös 
házban is elhelyezhetők. Ez a program és a nyújtott szállás a főváros környékén található.

Fő fejlesztési célok

Az emberkereskedelem áldozataira irányuló segítség fejlesztéséhez számos fontos cél kapcsolódik. Az első cél egy olyan 
szakértői csoport kialakítása, amely az áldozatok által elszenvedett trauma különböző fajtáinak kezelésére szakosodott, és 
igénybe vehető a közvetlen segítségnyújtáshoz. A második cél a menedékhelyek országos befogadóképességének növelése és 
az áldozatok rendelkezésére álló egyéb szolgáltatások elérhetőségének és alkalmazási körének javítása. A végső cél pedig annak 
elérése, hogy a kormány finanszírozza az áldozatoknak nyújtandó magasabb szintű támogatást és védelmet, elismerje jogaikat, 
és részt vegyen a Nemzeti Koordinációs Mechanizmusban.
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Az emberkereskedelem áldozatainak megsegítését célzó nemzeti intézkedések részeként 2001-ben jött létre 
az emberkereskedelem áldozatainak segítségét és védelmét szolgáló nemzeti hálózat (Ac.Sé-hálózat), a 

2007. szeptember 13-i 2007-1352. számú rendelet és a 2009. február 5-i IMIM0- 900054C körlevél előírásai alapján. 
Az Ac-Sé Nemzeti Hálózatot a Nőjogi Minisztérium, az Igazságügyi Minisztérium és Párizs Önkormányzata 
közösen finanszírozza. A hálózatot az ALC szervezet hozta létre, amely a koordinációs feladatokat látja el.
Küldetése az, hogy védje és segítse az emberkereskedelem veszélyeztetett áldozatait, irányítsa az 
emberkereskedelem kérdéseivel foglalkozó erőforrásközpontot, valamint egyebek mellett tanácsadással 
támogassa az emberkereskedelem áldozataival foglalkozó szakembereket.
Az Ac.Sé Nemzeti Hálózat 66 partner szövetsége, közöttük olyan menedékhelyekkel és civil szervezetekkel, 
amelyek évente több mint 50 áldozatot irányítanak tovább. 
Az Ac.Sé Nemzeti Hálózat célközössége az emberkereskedelem felnőtt áldozataiból áll, nemre, nemzetiségre 
és a franciaországi bevándorlási státuszukra való tekintet nélkül, akik akár gyermekkel, akár gyermek nélkül 
érkeznek, de mindannyian veszélyben érzik magukat és áttelepítésre van szükségük.
Az Ac.Sé Nemzeti Hálózat nemcsak a francia törvények által az emberkereskedelem áldozataként elismert 
személyek (olyan áldozatok, akik kizsákmányolójuk ellen panaszt emelnek, vagy tanúvallomást tesznek az 
emberkereskedelemmel kapcsolatos bírósági eljárás során) számára áll rendelkezésre, hanem olyanok számára is, 

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK SEGÍTSÉGÉT ÉS VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ 
FRANCIA NEMZETI HÁLÓZAT
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akik nem hajlandóak vagy nem tudnak tanúvallomást tenni a bírósági eljárások során, de a szociális szervezetek 
vagy a civil szervezetek az Európa Tanács egyezményének 4. cikke alapján emberkereskedelem áldozatának 
nyilvánították.
Az emberkereskedelem áldozatainak védelmét az biztosítja, hogy az illetőt olyan városba telepítik át, amely a 
kizsákmányolás helyszínétől messze található. A biztonságos menedékhely iránti kérelmet az emberkereskedelem 
áldozataival foglalkozó magán- vagy állami intézmények nyújtják be, amelyek partnerségben állhatnak az Ac.Sé 
Nemzeti Hálózattal. A kérelmeket az Ac.Sé Nemzeti Hálózat koordinálása alatt központi rendszerbe iktatják, 
amely egy országos telefonszámmal érhető el. Kockázatértékelést követően az emberkereskedelem áldozatát a 
hálózat tulajdonában lévő menedékhelyre irányítják át, amely a kizsákmányolás helyszínétől messze található. A 
menedékhelyen dolgozó szakemberek az Ac.Sé Nemzeti Hálózat partnerei, és rendszeres képzésben részesülnek 
az emberkereskedelem áldozatainak nyújtandó sajátos támogatás témáival kapcsolatban. Ily módon az 
emberkereskedelem áldozata általános és konkrét segítségnyújtásban és védelemben is részesülhet.
Az Ac.Sé Nemzeti Hálózathoz akkor is lehet fordulni, ha az emberkereskedelem áldozata önként vissza 
kíván térni származási országába. Ilyen sajátos helyzetben az Ac.Sé együttműködik a francia Bevándorlási és 
Integrációs Hivatallal (OFII) az IOM-mel és a származási országban található civil szervezetekkel együttesen, 
hogy biztosítsa a biztonságos hazatérést, és megelőzze az újbóli áldozattá válást.

ÁLDOZATKÖZPONTÚ MEGKÖZELÍTÉS, ELŐFELTÉTELKÉNT 
AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK SIKERES 
BEILLESZKEDÉSÉHEZ



80

MELLÉKLET : EMBERKERESKEDELEM ELLENI NEMZETI SEGÉLYVONALAK AZ EURÓPAI UNIÓ 
TAGÁLLAMAIBAN

Ausztria

Észtország

Belgium

Finnország

Magyarország 

Írország

Bulgária

Franciaország

Csehország

Németország

Dánia

Görögország

IBF - Intervenciós Központ az emberkereskedelem női áldozatainak megsegítésére : +43 1-796 92 98

Emberkereskedelem-megelőzési és áldozatsegítő segélyvonal : +372 6607 320

Pag-asa : +32 2 511 64 64
Payoke : +32 3 201 16 90
Sürya : +32 4 232 40 30

Áldozatsegítő szervezet : +358 71 876 3170

Nemzeti információs és krízisvonal (magyar nyelven) : +36 80 20 55 20

Emberkereskedelem-gyanús ügyek bizalmas bejelentésére szolgáló vonal : +353 1800 25 00 25

Országos forródrót az erőszak áldozatai számára– “Animus Association” alapítvány : +359 800 186 76
Országos forródrót gyerekek számára– Gyermekvédelmi állami ügynökség / “Animus Association” 
alapítvány : +359 116 111

Az emberkereskedelem áldozatainak védelméért felelős nemzeti koordinációs hivatal segélyvonala  
(Ac.Sé) : +33  825 009 907

La Strada SOS segélyvonal : + 420 222 71 71 71

KOK - A bevándorlás során a nőket érő erőszak és nőket érintő emberkereskedelem elleni országos német 
aktivista koordinációs csoport : +49 30 263 911 7

Dán emberkereskedelem elleni központ segélyvonala : +45 70 20 25 50

Emberkereskedelmi segélyvonal (az A21 Campaign kezelésében) : + 30-2310-525149
Nem az erőszakra - Igen a nőkre: (az Általános Titkárság a Nemek Közötti Egyenlőségért kezelésében) : +30 15900

Olaszország Emberkereskedelem elleni nemzeti segélyvonal : +39 800 290 290
Velencei önkormányzat, szociális védelmi szolgálat : +39 0415042374
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Litvánia

Lengyelország

Szlovénia

Spanyolország 

Svédország

Egyesült 
Királyság

Luxemburg

Portugália

Málta

Románia

Hollandia

Szlovákia

Klaipeda szociális és pszichológiai szolgáltatási központja : +370 8 800 66366

Az emberkereskedelem áldozatait segítő nemzeti intervenciós és konzultációs központ : +48 22 628 01 20

KLJUČ KEY- Emberkereskedelem elleni harc központja, társasága : +386 80 17 22

Nőjogi szervezet +34 900 191 010,  +34 900 152 152

Nemzeti segélyvonal, országos telefonos segélyvonal az erőszak vagy fenyegetések áldozatául esett nők 
számára : +46 20 50 50 50
Terrafem, bevándorló nők számára segélyvonalat üzemeltető non-profit szervezet : +4620 52 10 10

CRIMESTOPPERS, az emberkereskedelem áldozatai részére, illetve azok részére üzemeltetett segélyvonal, 
akik információkkal rendelkeznek az áldozatok személyazonosságáról vagy hollétéről az Egyesült 
Királyságban : +44 800 555 111
UKHTC Hotline: szociális munkások, ügyfélszolgálati munkatársak és bárki más számára, aki VoT 
(emberkereskedelem) gyanús esetet szeretne bejelenteni. A vonalat az emberkereskedelem áldozatai is 
használhatják : + 44 8447782406

Az emberkereskedelem megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos luxemburgi nemzeti segélyvonal : 
+352 4997 6210

Emberkereskedelem elleni segélyvonal : +351 800 202 148

Gazdasági bűncselekmények osztálya és rendőrkapitányság, emberkereskedelem áldozatai vagy 
emberkereskedelmi ügyeket bejelentők számára : +356 2294 2000

Emberkereskedelem elleni segélyvonal : +40 800 800 678

CoMensha (holland nyelven) : +31 33 4481186

Nemzeti emberkereskedelem elleni segélyvonal : +421 0800 800 818 – az IOM Bratislava kezelésében
DOTYK Szlovák krízisközpont : + 421 903 704 784

Lettország Emberkereskedelem elleni segélyvonal (lett nyelven) : +371 80002012
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A projekt az Európai Unió 
társfinanszírozásában valósul meg.




