


Kedves Olvasó

Köszöntünk benneteket újságunk első megjelenésének alkalmából.
Az újság a Magyarországon élő és dolgozó szexmunkásoknak, róluk és az őket érintő legfontosabb kérdésekről 

szól. Előreláthatóan minden második hónapban fogunk egy-egy új számmal megjelenni, 
ez idő alatt csokorba fogjuk az aktualitásokat, követjük a magyar jog szexmunkásokra vonatkozó  

szabályait (azok változásait), és széles körben tájékoztatni fogunk benneteket egyéb kérdésekben is, kiemelve az 
egészség védelemét, a megelőzést és igyekszünk titeket ösztönözni a jogkövető magatartásra.

Megpróbálunk a lapban mindenki számára érthetően fogalmazni, mégis előfordulhat, hogy a szakzsargon néha túl 
bonyolultnak tűnik. Amennyiben kérdésetek van, bármikor kapcsoltba léphettek  

a Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesületével, melyről bővebben olvashattok a következő cikkben.
Reméljük, hogy a sok hasznos információ mellett kellemes és tartalmas szórakozást is leltek lapunkban.

Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete MPÉE

Egyesületünk bemutatása:

A Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy elősegítse a prosti-
tuáltak (szex-munkások) társadalmi és munkaerő piaci beilleszkedését. Egyesületünk, a megoldások eszköztárának 
folyamatos bővítésével mind jogi, mind egészségügyi, mind szociális és képzési területen gyakorlati segítségnyúj-
tással és tanácsokkal szolgál az érintetteknek. A közel 8 éves tevékenységünk alatt számos programot szerveztünk 
az egészségügyi tanácsadás, a jogsegélyszolgálat témakörében, amelyekhez 2004 eleje óta folyamatosan pályázati 
támogatásokat is nyerünk minisztériumoktól, az Európai Bizottságtól és Budapest Főpolgármesteri Hivatalától. Az 
egyesület munkáját legfőképp a hazai és az Európai Uniós pályázatokból tudjuk biztosítani.

Egyesületünk valójában egy szakértői együttműködés, amelynek legfőbb feladata  
segítséget nyújtani  
a prostituáltaknak a társadalomba való beilleszkedésre.  
Ehhez kapcsolódó konkrét tevékenységeink:

• kapcsolattartás a minisztériumokkal, egyéb hivatalos szervekkel, újságokkal, TV csatornákkal, rádió-adókkal,
• jogsegélyszolgálat, ügyvédek biztosítása a szex-munkások számára,
• szociális tanácsadás,
• internetes honlap szerkesztés annak érdekében, hogy tájékoztatást és segítséget nyújtsunk az érdeklődőknek, vagy bajba 
   jutottaknak,
• pályázatírás: célunk, hogy minél több tevékenységnek meg tudjuk teremteni az anyagi alapjait, 
• vállalkozói tanácsadás, amelynek az a célja, hogy segítsük azokat a szex-munkásokat, akik egyéni vállalkozóként  
   szeretnék végezni a tevékenységüket.

Céljaink:

• Célunk a szex-munkások érdekvédelme, a szex-munka munkaként való elfogadtatása.
• Célunk a foglalkoztatási és oktatási célú, és/ vagy a hátrányos helyzetű célcsoportokat képviselő nonprofit  
   szervezetekkel, önkormányzatokkal és egyéb intézményekkel való együttműködés erősítése és kialakítása.
• Küzdelem a prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények megelőzésére.
• Oktatási, képzési programok szervezésével a társadalomba való visszavezető út megmutatása.
• Menedékház létrehozása külföldi minták figyelembevételével.

Tevékenységinek több területen végezzük:

• Érdekvédelmi képviselet: segélyhívó vonal éjjel-nappal üzemel,
• Egészség-megelőzési és tanácsadási szolgáltatások, felvilágosító munka (egészségügyi helyzetének javítása
   a megelőzésre nevelés által, a HIV/AIDS fertőzöttek számának csökkentése, a korszerű védekezési módszerek 
   -különösen az óvszerek-használatának elősegítése, munkatárs segítők képzése, orvosi vizsgálatok szervezése),
• Jogsegélyszolgálat: tanácsadás és a szabálysértési eljárásokon díjmentesen ügyvédek biztosítása. 
• Drogfogyasztást megelőző programok 

Az egyesület honlapján bárki tájékozódhat a munkánkról:

Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete Elnök: Földi Ágnes
Webcím: www.prostitualtak.hu
Email: info@prostitualtak.hu foldi.agnes@t-online.hu
Tel:06-20-334-52-10
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A vállalkozói igazolványról

Előzmények:

Az üzletszerű kéjelgést, mint bűncselekményt, 
hazánkban 1993-ban helyezték hatályon kívül. 
1999 szeptemberéig a prostitúciót, mint szabály-
sértést kezelte a jog-gyakorlat. „ A szervezett 
bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jel-
enségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez 
kapcsolódó törvénymódosításokról” szóló 1999. évi 
LXXV. Törvény (továbbiakban Szbtv.) életbelépé-
sével bevezetődött a „tiltott kéjelgés” fogalma, mely 
alapján a prostitúció, bizonyos[1] feltételek teljesí-
tésével, legális tevékenységgé vált.  
A szexuális szolgáltatás, tehát legálisan, vál-
lalkozási formában végezhető tevékenység. Erre 
az Alkotmánybíróság a 261/E/2000. AB határoza-
tában mutatott rá, amelyben megállapította, hogy 
a szexuális szolgáltatás nyújtása beletartozik az 
Alkotmány 70/B. §-ában meghatározott munka és 
foglalkozás szabad megválasztása alapvető szabad-
ságjog kategóriájába és teljes korlátozása alkot-
mányellenes.
A Magyar Köztársaság alkotmánya (1949.évi XX 
törvény) szerint;  
„70/I. §Minden természetes személy, […] köteles 
jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a 
közterhekhez hozzájárulni. 
 A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi.CXVII. 
törvény 1.§ (3) bekezdése szerint;
„a magánszemély minden jövedelme adóköteles 
Az egyéni vállalkozást az 1990.évi.V. törvény (Evt.) 
szabályozza. 
„A 2. § (1) bekezdése szerint az egyéni vállalkozás 
a természetes személy gazdasági tevékenysége. 
A gazdasági tevékenység pedig az üzletszerűen – 
ellenérték fejében, nyereség – és vagyonszerzés 
céljából, rendszeresen folytatott termelő vagy szol-
gáltató tevékenység.
A 4. § (1) és (2) bekezdései szerint:; „(1) Egyéni 
vállalkozás […] vállalkozói igazolvány birtokában 
gyakorolható.   
A vállalkozói igazolvány kiállításakor és azt 
követően is az adóköteles tevékenység megjelölése, 
az érvényes szakmakódok jegyzékéről szóló 
8002/2004 (SK5) KSH-APEH együttes tájékoztató 
rendelkezései alapján történik. A szexuális szol-
gáltatás a 930506 kódszámú, máshová nem sorolt 
egyéb szolgáltatás megnevezésű szakmakód alá 
tartozik, melyet a Szolgáltatások Jegyzéke 9305124 
besorolási számon szexuális szolgáltatásként nevesít.   

A Baranya Megyei Bíróság 
(6.K20.483/200/9.számú) határozata; 

„A jogalkotó elismerte a prostituáltak tevékenysé-
gét, mint szolgáltatást[2], ezáltal az üzleti jellegű 
tevékenységgé vált és a prostituáltak egyéni vál-
lalkozóknak tekintendők. A prostituáltak az ál-
taluk végzett szolgáltatásnyújtáshoz vállalkozói 
igazolvány kiváltására kötelesek.!  „
 
A Vállalkozói igazolvány kiváltásának előnyei:

Lakáshitel, bejelentett jövedelem, jövedelemigazolás 
• Orvosi ellátás (fizetett társadalombiztosítás) 
• Táppénz (betegség esetén juttatások) 
• Gyermekvállalás esetén;  
 GYES, GYED, stb. jogosultság 
• Nyugdíj 

Fontos tudni:

A szexuális szolgáltatás a máshová nem sorolt 
egyéb személyi szolgáltatás gyűjtőcsoportba tar-
tozik, azon belül több szakma csoport található, 
amelyeket tilos külön megnevezni!
A vállalkozói igazolvány, a kiállított nyugta és a 
számla sem tartalmazhatja a szexuális szolgál-
tatás megnevezését, azon csak a gyűjtőcsoport 
megnevezése lehet, azaz a máshová nem sorolt 
egyéb személyi szolgáltatás, így semmilyen regisz-
tráció nem keletkezik!   
 Az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásának 
menete és a szükséges formanyomtatványok 
megtekinthetők az MPÉE honlapján.
Könyvelés, adótanácsadás, vállalkozóvá válás segítése  

KISFALUDY MÓNIKA 06-20-208-48-99
__________________________________

[1] Az Szbtv. 9. §-a szerint:

  „ A prostituált a szexuális szolgáltatása 
igénybevételére csak:
 18. életévét betöltött személyt hívhat fel, illetőleg 
csak 18. életévét betöltött személy erre irányuló 
ajánlattételét fogadhatja el, tilos a szexuális szol-
gáltatásra felajánlkozás mást, illetőleg másokat 
zaklató módja,
• a prostituált szexuális szolgáltatásra akkor 
ajánlkozhat fel, ha rendelkezik a külön jogszabály-
ban előírt orvosi igazolással”  (41/1999.( IX.8.) 
EüM rendelet a prostituáltak részére kiadandó 
orvosi igazolásról). 
      [2]Az Szbtv. 4. § e) pontja szerint: prostituált 
az a személy, aki anyagi ellenszolgáltatásért szex-
uális szolgáltatást nyújt. E törvényből is megál-
lapíthatóan a prostituáltak tevékenysége szolgálta-
tásnak minősül.
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A Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi 
Egyesülete és a Fact Intézet közös kutatást tartott 

arról, hogy a magyar társadalom mit gondol a 
prostituáltakról. E szerint minden tizedik megkér-
dezett elfogadhatónak tartja a lekezelő bánásmó-
dot a prostituáltakkal szemben, és nem marad el 
lényegesen azok aránya sem, akik a hatósági jog-

sértést is megengedhetőnek tartják velük szemben.

A egyesület uniós esélyegyenlőségi munkájának 
a részeként a lakossági közvélemény-kutatást 

készített a prostituáltakkal kapcsolatos beállítódá-
sokról és a prostituáltakat érő hatósági negatív 

megítélésről. A vizsgálat telefonos adatfelvételen 
alapul, amelynek mintája leképezte a 18 év feletti 
magyar lakosság nem, korcsoport, iskolai végzett-

ség és településtípus szerinti összetételét.

A kutatásból kiderül, hogy a magyar társadalom 
alapvetően kevéssé toleráns a szex áruba bocsá-

tásával kapcsolatban, és korántsem következetes a 
prostitúció megítélésében.

Dr Tistyán László szociológus szerint a válaszok 
a magyar társadalom “katasztrofális állapotát” 
tükrözik. A prostituáltakkal kapcsolatos prob-
lémák megoldása szoros összefüggést mutat a 

társadalomra jellemző állapotot okozó problémák 
megoldásával. Szerinte a válaszokból az tűnik 

ki, hogy az emberek a jogállamiságot csak addig 
tartják fontosnak, amíg róluk van szó, de mihelyt 
például a prostituáltakról, a romákról vagy a ho-

moszexuálisokról, elfeledkeznek róla.

A válaszadók a társadalmi problémák között 
leginkább meghatározónak a bűnözést és a 

szegénységet tartják. E problémákat követi az 
úgynevezett cigánykérdés, s végül - az előzőektől 
jelentősen lemaradva - a prostitúció jelensége. 
Ebből az következik, hogy a prostitúciót nem a 
legfeszítőbb társadalmi problémák között tartja 

számon a felnőtt lakosság.

A megkérdezettek bizonyos többsége közömbös 
a prostituáltakkal szemben, de jelentős arányt 

képviselnek az e foglalkozási csoportot elutasítók 
is. Az elutasítók aránya a nők körében majd más-
félszerese a férfiakénak. A válaszadók emellett az 
elfogadás terén liberálisabbnak tartják magukat a 

társadalom egészéhez képest. A minta több mint 
felének véleménye szerint a prostituáltak elfoga-

dása nem változott az utóbbi években.

A kutatás során bebizonyosodott, hogy a válasza-
dóknak nincs egységes véleménye a prostitúció 

jelenségéről. Bár úgy tűnik, hogy tisztában vannak 
annak társadalmi és egyéni okaival, a sztereotípiák 
erőteljesen tartják magukat. A prostitúció létezé-

séért így legtöbben a szegénységet okolják, de még 
mindig tartja magát az a vélekedés is, miszerint a 
prostituáltak “könnyűvérűségük” miatt választják 

ezt a pénzkereseti formát.

Minden tizedik megkérdezett szerint elfogadható 
a lekezelő bánásmód a prostituáltakkal szemben, 

és nem marad el lényegesen azok aránya sem, akik 
a hatósági jogsértést is megengedhetőnek tartják. 

A felnőtt népesség egyharmadánál a lekezelő 
bánásmód és/vagy a jogsértés a prostituáltakkal 

kapcsolatban “csupán” közömbös hozzáállást vált 
ki. Összességében tehát jelentős azoknak a válasza-
dóknak az aránya, akik az emberi méltóságot sértő 
lekezelő bánásmódot és a jogsértést egy speciális 
helyzetben lévő csoport esetében ( mint a prosti-

tuáltak) elfogadhatónak tartják, vagy ez egyáltalán 
nem érdekli őket. A megkérdezettek kétharmada 
szerint emellett a prostituáltakat gyakrabban éri 

hátrányos megkülönböztetés a hatóságok részéről, 
mint más embereket.

Az emberek háromötöde elfogadhatónak tartja 
azt, hogy törvényes keretek között, vállalkozóként 

lehessen prostitúciót folytatni, ugyanakkor a 
válaszadók ötöde ehhez nem járulna hozzá. A 

prostituáltak vállalkozóvá és adófizetővé válása 
feltételezhetően kedvezőbbé tenné a megítélésüket 

is - gondolja a válaszadók több mint fele.

A megkérdezettek csaknem háromnegyede engedé-
lyezné a prostitúciót, ha az a társadalomtól elzár-
tan bordélyokban vagy vígalmi negyedekben za-

jlana, egyötödük viszont semmilyen formában nem 
engedné. A türelmi zónákra vonatkozó törvényi 
szabályozást figyelmen kívül hagyó önkormány-
zatok megbüntetésével a kérdezettek több mint 

fele értene egyet, de csak kétötödük támogatná a 
prostitúció legalizálását lehetővé tevő nemzetközi 

egyezmény felmondását.

HogYAN íTÉLIK MEg A ProSTITúcIÓT 
MAgYArorSzÁgoN?
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Egy éjszakára modellekké válhattak a prostituáltak 
Rio de Janeiroban, ahol augusztus 26-án tartották 
a Daspu  nevű ruhamárka legújabb kollekciójának 
premierjét – tudósított az eseményről 
az AFP. Az alkalmi modellek esetében 
nem volt kívánalom a modellalkat, csak 
a foglalkozás: mindannyian az utcán 
dolgoznak. A lányok a 2010-es nyári 
kollekció színes ruháit mutatták be, amit 
bevallottan a bárok és éjszakai klubok 
kultúrája ihletett. A kifutót, ami csupán 
egy vörös szőnyeg volt, a Tiradentes 
téren helyezték el, egy olyan történelmi 
városrész közepén, ahol még most is 300 
prostituált dolgozik
A Dasput a Davida  nevű, 1992-ben 
alakult brazil civilszervezet hozta létre 
2005-ben, hogy “harcoljanak a hátrányos 
megkülönböztetés ellen, ami szakmájuk miatt éri 
az örömlányokat Brazíliában”, valamint hogy a di-
vatkollekció révén “rendszeres bevételi forrást tud-
janak biztosítani pártfogoltjaiknak” – írja a Wiki-
pedia  A szervezet AIDS-megelőzési és jogvédelmi 
tevékenysége csak Rio államban 4500 nőt érint. 
Alapítója maga is egykori prosti, az 57 éves Gabri-
ela Leite. Az ő ötlete volt a Daspu márkanév is, ami 

egy szóösszevonás a „das putas” (kurvák számára) 
szavakból, miközben egy fricskával a drága ruhákat 
forgalmazó Sao Paolo-i Daslu áruház nevére is utal. 

„Ahogy az utcalány barátnőim csinosan és büszkén 
vonultak, az magáért beszélt. Mi így csinálunk for-
radalmat” – nyilatkozta a show után büszkén Leite.
A kollekció neve „Farofa caviar!”, ami szintén 
üzenetet hordoz: azt sugallja, hogy örömlányok 
a szegények és a gazdagok közt egyaránt mozog-
nak, és miközben sokszor a szegények eledelének 
számító, maniókalisztből készülő farofát eszik, 

máskor kaviárral és pezsgővel traktálják 
őket. A ruhákra és pólókra is szójátékos 
feliratok kerültek, mint például a „Puta 
libre” (Szabad kurva), ami a Cuba libre nevű 
koktél átköltése.
A divatbemutatót a város önkormányzata 
támogatta, akik komplett fesztivált ren-
deztek köré “az egészség és az állampol-
gári jogok” ünneplésére. Az országban a 
prostituáltak sokszor nem egyszerűen csak 
foglalkozásuk miatt szenvednek hátrányos 
megkülönböztetést, de amiatt is, mert sok-
szor HIV-vírushordozók vagy AIDS-betegek. 
“A Daspu az előítéletek ellen harcol, és 
lehetővé teszi, hogy attól, hogy kurvák 
vagyunk, mégis lehessünk állampolgárok” - 
mondta el céljaikról Leite.

P 
rostik parádéztak modellekként rio de Janeiro egyik terén, 
hogy ezzel harcoljanak az őket érő diszkrimináció ellen.  
A divatbemutatót és a bemutatott ruhamárkát létrehozó Gabriela 
Leite szerint a lányok forradalmárok,  
és ezzel is a kizsákmányolásuk ellen harcolnak.

ProSTIK MUTATTÁK bE SAJÁT DIVAT-
MÁrKÁJUK KoLLEKcIÓJÁT
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• Államforma: köztársaság
• Főváros: Szkopje
• Terület: 25 333 km²
• Népesség: 2,05 millió
• Nemzeti valuta: macedón dinár

Macedónia 
Volt Jugoszláv  

Köztársaság

Legismertebb idegenforgalmi célpontja az ország nyugati részén, az albán határon található Ohridi-tó, 
amely a világ egyik legrégebben keletkezett tava.
A lakosság kétharmada macedón nemzetiségű, de jelentős az albán kisebbség aránya is. Kisebb számban 
törökök és romák is élnek az országban

A közelmúlt polgárháborús eseményei ellenére mindenütt jó a közbiztonság.
Az Ohridi tónál fekvő város az UNESCO védelme alatt áll, és természeti szépségeivel, valamint tör-
ténelmi és kulturális örökségével a gyönyörű hegyvidékei miatt egyébként is vonzó Macedónia egyik 
gyöngyszeme. Macedónia legnagyobb tava, az Ohridi-tó közelsége miatt alkalmas a vízparti pihenésre is. 
A tó felszíni területe 349m2, nagyon mély (legnagyobb mélysége 288 méter) és a vize nagyon tiszta (az 
átláthatóság eléri a 21 métert). A tó környéke jól kiépített, rengeteg szálloda és kemping található a par-
ton, de a természeti környezet is gyönyörű, ugyanis a tó közelében van a Galičica nemzeti park.
Akkor is érdemes Ohridba menni, ha nem Macedónia az úticélunk: Görögország felé autózva rövid 
kitérővel könnyen eljuthatunk ide: ideálisak a körülmények egy hosszabb-rövidebb pihenőre.
Ohrid egyike Macedónia és egyben Európa legrégebbi településeinek. A III. században a várost Lichnidos 
néven említették, de 879-ben már az Ohrid nevet használták. Története során mindig is jelentős kulturá-
lis központ volt; itt található Macedónia legrégebbi (Szt Pantelejmon) és legismertebb kolostora (Szt. 
Jovan), illetve itt alapították az első szláv egyetemet is a IX. században. Itt van a világ egyik legnagyobb 
ikongyűjteménye, ahol több mint 800, a XI. és XIV. század között készült bizánci stílusú ikont csodálha-
tunk meg. Ohridban az óváros teljes egészében megőrizte régi szépségét.

M
acedónia 1991-ben, a volt Jugoszlávia felbomlását követően 
vált független állammá. A balkán-félsziget középső részén 
fekvő, tengerparti kijárattal nem rendelkező ország domborzati 
viszonyait magas hegyek által szegélyezett völgyek és mélyen 
fekvő medencék jellemzik. 

O
hrid a balkán félsziget déli részén, északon Szerbiával, délen 
görögországgal, keleten bulgáriával, és nyugaton Albániával 
határos Macedónia délnyugati sarkában, Albániához és 
görögországhoz közel helyezkedik el.
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Ohridi találkozó

A meghívottak között voltak szexmunkások, 
nők, férfiak, travik, és a szexmunkások jogaiért 
elkötelezett egyesületek, szervezetek képviselői is, 
tizenhat országból (Albania, Bulgaria,  
Cseh Köztársaság, Magyarország, Kazakhstan,  
Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Macedonia,  
Montenegro, Lengyelország, Romania,  
Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna)

Az érkezés napján, már a szálláshelyek elfogla-
lásánál kiderült, hogy oldott hangulatú tréningnek 
nézünk elébe, kellemes, intelligens, és humoros 
csapattal. A szállás, és az ellátás minősége persze 
csak emelte a hangulatunkat.

Az első két napon, a különböző országokból 
érkezett szexmunkások cseréltek tapasztalatokat, 
elmondták helyzetüket, és megosztották egymással 
azt, amit elértek a szexmunkások emberi jogaiért 
való küzdelemben. 
Itt ismerkedtünk meg a Macedón támogatókkal, 
a HOPS –szal, a STAR-ral, és a STAR által bemu-
tatott Macedón újsággal, ami a szexmunkásoknak 
szól, illetve értük szólal fel. (A Macedón prezen-
táció adta az ötletet a Hetérák című lap létre-
hozásához.)

Elképzeltük, majd megalkottuk a SWAN újságát, 
papírt vágtunk, ragasztottunk, színeztünk, épp, 
mint a gyerekek, mókázva, kacagva egy nagyon is 
komoly témán dolgozva.

A harmadik naptól részletesebben esett szó az em-
beri jogokról, a jogsértésekről a térségben, arról, 
hogy mit tehet a SWAN a szervezetekkel össze-

fogva, a jogsértések megelőzéséért, az emberi jogok 
betarttatásáért..
Ügyvédi hálózattal kapcsolatos tapasztalatokról, a 
lehetőségek felméréséről.
A SWAN stratégia frissítése, újabb célok kitűzése, 
megavalósítása volt témánk.
Rengeteg jobbnál jobb ötlet hangzott el, kellemes 
viták alakultak ki, persze mindig akadt kompro-
misszum..
December 17-ről beszéltünk, és meghallgattuk a 
tapasztaltakat arról, hogy milyen akciókkal léptek 
fel eddig, és ebben a témában,  
és elképzeltük a jövőt.
A finanszírozás, egy egyesület fennmaradása 

(pláne non profit egyesületeknél), mindig 
egy nagyon komoly kérdés. Ebben a témá-
ban is hallhattunk ötleteke, tanulhattunk 
egymástól. 
Két munkacsoportot hoztunk létre, akik 
adott témában együttműködve próbálnak 
előrejutni. 

Fantasztikus, és hasznos tapasztalat volt 

részt venni a találkozón. Rengeteg érdekes 
emberrel találkoztunk, mintegy „nagy csa-
lád” töltöttünk el együtt tíz napot, pedig 
nagyon is különbözőek vagyunk. Különböző 
az anyanyelvünk, kultúránk, hátterünk, és 
mégis annyira hasonló.

Ugyanazt az ügyet képviseljük mindannyian, min-
denki a lehetőségek árnyékában tesz meg minden 
tőle telhetőt azért, hogy a szexmunkások emberi 
jogait is tiszteletben tartsák, és megkülönböztetés 
nélkül élhessenek.
Hallottunk szomorú történetet, hallottunk ab-
szurditást, végtelen sort a jogsértésekről, amik 
Magyarországon már szerencsére nem jellemzőek. 
Mégis átéreztük miről is beszélnek mások, mert 
nem is olyan régen még tőlünk sem állt távol a 
szexmunkásokkat szembeni erőszak, jogsértés.
Rendkívüli élmény volt felfedezni, hogy a világon 
szinte már mindenhol léteznek szervezetek a szex-
munkások jogaiért, és ezen szervezetek próbálnak 
összefogni, és nemzetközi hálózatban egyesülni.
Reméljük, a mintegy ötven résztvevő nevében, 
hogy sikerül mindenkinek eredményt elérnie 
ebben a témában, hiszen ezen a találkozón is bebi-
zonyosodott, hogy a szexmunkások éppen olyan, 
érzékeny, kifinomult, és intelligens emberek, mint 
bárki más.
Soha nem jártam azelőtt ilyen találkozón, de Ohrid 
biztosan speciális marad a szívemben, akárhány 
ilyen tréningen is veszek részt ezután. 
               Mariann

2 
009.szeptember 15-25 
között rendezte meg má-
sodik nemzetközi trénin-
gét a SWAN ohridban, 
Macedóniában.
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A rendőrség durván, fizikai erőszakot is bevetve 
bánt az őrizetbe vettekkel, mások előtt meglázták 
őket, személyi adataikat kiadták.
Egy koalíciója  NGO-nak, és szimpatizánsaik 
válaszul panasszal éltek a megalázó elbánás el-
len, és a szexmunkások  terhére a rendőrség által 
elkövetett jogsértésekért.  Ügyvédet fogadtak, 
hivatalosan panasz emeltek minden, az országuk-
ban fellelhető csatornán, ombudsman, miniszté-
rium, emberi jogok képviselete, stb. Nemzeti és 
nemzetközi emberjogi csoportok, szexmunkások, 
és szimpatizánsok vettek részt egy széles körű 
demonstrációban, melynek célja a figyelem felkel-
tése a szexmunkásokkal szembeni erőszakra, 
jogsértésekre.

Összefogva nemzetközi támogatókkal, levelet 
intéztek az ország vezetőihez, melyben legalitást, 
és segítséget kértek, hogy a szexmunkásokat ne 
érhesse a jövőben hasonló atrocitás, további ak-
ciókat, határozottabb fellépést kértek. Mivel szám-
talan indítványuk sem vezetett eredményre, nem 
maradt más lehetőségük, mint a Macedón bíróság-
hoz fordulni, és tárgyalásra vinni az ügyet.
A huszonhárom őrizetbevett közül tizenketten for-
dultak bírósághoz. Később öten valamilyen okból 
visszavonták a keresetüket, persze magánjellegű 
problémákra hivatkozva. A megmaradt hét ügy-
ben… mindegyikben megállapította a macedón 
bíróság, hogy a rendőrség szakszerűen járt el, és 
törvénysértés nem történt. 

Az ítélet ellen fellebbeztek, de a másodfokú bíróság 
is ugyanazt állapította meg, és ismét elutasította 
mindegyik keresetet.

Az őrizetbe vett szexmunkások közül szinte kivé-
tel nélkül éltek át rendőri erőszakot, fizikai bán-
talmazást.
Ez az ügy kirobbanása óta sem változott.
2009 márciusában keresettel éltek az ügyvédek, 
és emberjogi képviselők a Macedón állam ellen, 
kifogásolják a macedón bíróság részrehajlását, 
mely ellehetetleníti a perbefogottakat. Állítják, 
hogy a perben nem volt pártatlan és objektív a 
bíróság, az erőszakos rendőrök közül senki sem 
lett felelősségre vonva. Továbbá azt is állítják, 
hogy amennyiben egy szexmunkás bűntényt jelent, 
vagy bűntény áldozatává válik, azt az ügyet nem 
vizsgálják, bűnöst nem keresnek, ezzel az alapvető 
emberi jogokat sértik.

Az erőszakkal teszteltek közül 7 személynél találtak 
fertőző nemi betegséget, illetve kettőnél hepatitis 
C-t. A pozitívan teszteltek ellen eljárást indított 
a macedón rendőrség fertőző betegség terjeszté-
séért, viszont a kezelésüket nem tették lehetővé. 
Macedóniában a szexmunkásoknak nincsen (nem 
lehet) betegbiztosítása, illetve kezelésüket nem 
fedezi a TB.

                fordítás: MM

E
gy razzia alkalmával melyre 2008. November20-21-én került sor 
Skopjéban, Macedóniában, 23 szexmunkást vettek őrizetbe. Az 
őrizetbe vetteket kényszerítették, hogy HIV, HEP b és HEP c, 
tesztnek vessék alá magukat.

  

razzia Skopjében

SWAN

A 
SWAN egy hálózata a szexmunkások jogaiért felszólaló 
szervezeteknek.  
(Szexmunkások Jogaiért Hálózat)  Kelet és Közép-európaban   
és Közép Ázsiában. (Albania, bulgaria, cseh Köztársaság,  
Magyarország,  

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Montenegro,  
Lengyelország, romania, oroszország, Serbia, Szlovákia, Ukrajna).   
A Társaság a szabadságjogokért civil szervezet  (HcLU/TASz)  hozta létre 
2006 ban SHArP/oSI támogatással. 
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A szexmunkások nem csak nők.

Férfiak, transzvesztiták, transzexuálisok, melegek 
is vannak bőven ebben az ősi szakmában. Gon-
doltál már arra, hogy ők is valakinek a gyermekei, 
gyermekek szülei, testvérek,  
barátok, szomszédok, stb.
Emberek, akik éppúgy élik világukat, nevelik gyer-
mekeiket, örülnek, sírnak, mint bárki más.
Minden embert megilletnek az alapvető emberi 
jogok, így a szexmunkásokat is. 

Tévedés

A melegvilágot nem ismerők számára nyilván-
valónak tűnik, hogy a homoszexuális férfiak 
nőiesek. Ehhez képest K. Jay és A. Young kutatási 
eredményei arról tanúskodnak, hogy homoszex-
uális mintájuk tagjainak 96 százaléka sosem vett 
magára női ruhát, 88 százaléka sosem sminkelte 
magát, háromnegyedüknek sosem volt olyan 
homoszexuális partnere, aki női ruhát viselt volna 
és 72 százalékuknak olyan partnere, aki sminkelte 
volna magát. Ezek az adatok rácáfolnak a közhie-
delmekre. A tipikus homoszexuális férfi nemi 
identitása férfi identitás és nemi szerepviselkedése 
is férfi szerepviselkedés.

Prostitúció Amszterdamban

Hollandiában 1815 és 1996 között illegális volt a 
prostitúció. 1996-ban azonban a holland kormány 
úgy döntött, hogy adót vet ki rá. A statisztikák 
szerint ma már több, mint 25.000-en űzik a mes-
terséget. Mint a világ sok más városában, itt is ren-
geteg bordélyház működik, de ami tipikusan helyi 
sajátosság az nem más, mint az a sok ablak, amiket 
az a bizonyos piros lámpa világít meg.

Az utca embere

Zoltán 30éves, logisztikus Veronika 33 éves, fodrász Georgio 36 éves, konyhafőnök Anita 26 éves, szervező

Mi a véleményed a prostitúcióról? Mi a véleményed a prostitúcióról? Mi a véleményed a prostitúcióról? Mi a véleményed a prostitúcióról?

-Mindig volt, mindig lesz. Hozzá tartozik az 
emberiséghez.

-Senkit nem ítélek el -A legősibb szakma. -Mindenkinek meg kell élnie valamiből…

Van e az ismeretségi körödben olyan, aki 
szexmunkából él?

Van e az ismeretségi körödben olyan, aki 
szexmunkából él?

Van e az ismeretségi körödben olyan, aki 
szexmunkából él?

Van e az ismeretségi körödben olyan, aki 
szexmunkából él?

-Igen, van ilyen ismerősöm. -Talán egy, de nem rám tartozik, ezért még 
sosem kérdeztem rá.

-Nincsen. -Van. Semmi bajom vele.

Vannak fenntartásaid azzal szemben, 
aki szexmunkából él?

Vannak fenntartásaid azzal szemben, 
aki szexmunkából él?

Vannak fenntartásaid azzal szemben, 
aki szexmunkából él?

Vannak fenntartásaid azzal szemben, 
aki szexmunkából él?

-Igen vannak, de csak ha személyesen érint. 
Mondjuk a barátnőm ne szexből éljen. Nem 
tudnám elviselni.

-Semmilyen fenntartásom nincs. -Nem lennének fenntartásaim, mindenki azt 
csinál, amit akar. Véleményem szerint, ha 
valaki kulturáltan  csinálja, akkor ez is csak 
egy szakma.

-Nincsenek fenntartásaim, az ismerősöm 
gyereket nevel, és jó anya.

?
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KOS 
(március 21. – 

április 20.)

BIKA
(április 21. – 
május 20.)

IKrEK
(május 21. – 
június 21.)

rÁK
(június 22. –

július 22.)

oroSzLÁN
(július 23. –

augusztus 22.)

SzŰz
(augusztus 23. – 
szeptember 22.)

A Kos típusú ember-
ek szenvedélyesek, 
egyenesek és manip-
ulációtól mentesek. 
Könnyen és gyorsan 
képesek szerelembe 
esni, de éppen ilyen 
gyorsan ki is tudnak 
szeretni a másik-
ból. Ha elveszítik 
az érdeklődésüket, 
akkor odébbállnak, 
mert folyton az újat, 
a meghódítandót 
keresik. Ők igazi 
úttörők, vagyis 
szeretik és keresik 
a járatlan utakat. 
Szívesen kipróbál-
nak bármit, ami új. 
Bátrak, sőt merészek, 
ezért hajlandóak 
kockáztatni is.

A Bika típusú 
emberek kiegyen-
súlyozottak, érzékiek 
és kicsit lassúak. 
Mivel meglehetősen 
kényelmesek, nem 
kapkodnak. Fontos 
számukra, hogy legy-
en idejük mindenre, 
főleg az élvezetes 
dolgokra. A birtoklás 
alapéletérzés náluk, 
emiatt nemcsak a 
tárgyakat, a vagyont 
akarják birtokolni, 
hanem a társukat is. 
Kifinomult mind az 
öt érzékszervük, emi-
att pontosan tudják, 
mitől döglik a légy, 
vagyis utolérhet-
etlenül gourmand-ok 
minden téren (nemc-
sak az étkezésben, 
hanem a szexben is).

Az Ikrek típusú 
emberek fiatalosak, 
intelligensek és 
kíváncsiak. Min-
den érdekli őket, és 
semmi nem kerüli el 
a figyelmüket, mind-
ent észrevesznek. Iz-
gatóbbnak tartják egy 
ember beszédét, mint 
a testét. Számukra 
sokkal fontosabb, 
hogy a másiknak 
okos gondolatai 
legyenek, mint hogy 
csinosan, szexisen 
legyen felöltözve. 
Szellemi táplálékra 
vágynak, és nem te-
stire. Ebből is fakad, 
hogy sokszor érzelmi-
leg felületesnek és 
érzéketlennek tartják 
őket.

A Rák típusú em-
berek romantikusak, 
érzékenyek és bizton-
ságra törekvők. Nem 
szeretik a kalandoro-
kat. Hűségesek, és 
keresik a társukat, 
aki örökké hű lesz 
hozzájuk. Békés, 
szelíd természetük 
miatt törekszenek a 
gyengéd, szeretettel-
jes kapcsolat 
kialakítására és 
megőrzésére. 
Túlérzékenységük 
miatt hajlamosak 
belecsúszni a mártír 
szerepébe. Ilyenkor 
könnyeiket leny-
elve, félmondatokat 
elharapva, szem-
lesütve céloznak arra, 
hogy ők már nem is 
fontosak.

Az Oroszlán típusú 
emberek büszkék, 
szenvedélyesek és 
igazi hódítók. Nem 
lehet ellenállni 
nekik. Stílusuk 
lenyűgöző, fellé-
pésük nagyvonalú, 
lelkesedésük magával 
ragadó. Ugyanakkor 
elvárják, hogy a 
lábaik előtt hever-
jen mindenki, ezért 
megsértődnek, ha 
valaki nem „ájul 
el” tőlük. Szeretik a 
színvonalas dolgokat 
mindenben. Kerülik 
a tömegcikkeket és 
az átlagemberek által 
látogatott helyeket.

A Szűz típusú 
emberek szerények, 
alkalmazkodóak és 
megbízhatóak. Men-
tesek mindenféle na-
gyzástól, ill. hóbort-
tól. Rendesek, ezért 
ha elköteleződnek, 
akkor arra mér-
get lehet venni. 
Olyan becsületesek és 
szavahihetőek, hogy 
az ígéretüket min-
denáron betartják. 
Nehéz szenvedélyes 
érzelmeket „kicsikar-
ni” belőlük, mert hi-
hetetlenül fegyelme-
zettek. Fontosabbak 
számukra a tények, 
mint az érzések, ezért 
több bizonyíték kell 
nekik ahhoz, hogy 
valaki elnyerje a 
bizalmukat.

MÉrLEg
(szeptember 23. – 

október 22.)

SKorPIÓ
(október 23. –
november 21.)

NYILAS
(november 22. – 

december 21.)

BAK
(december 22. – 

január 20.)

VízÖNTŐ
(január 21. – 
február 19.)

HALAK
(február 20. – 

március 21

A Mérleg típusú 
emberek finomak, gy-
engédek és békések. 
A mozdulataik és a 
gondolkodásuk is 
rendkívül kedves, és 
mentes mindenféle 
agressziótól. Sokszor 
túlzásba viszik az 
alkalmazkodást. 
Kerülik a vitát, ezért 
inkább alárendelik 
magukat a társuknak, 
és ráhagynak mind-
ent a másikra, mert 
mindennél fontosabb 
számukra a béke. 
Nem tudják elviselni 
a vitát, a hangos, dur-
va, trágár beszédet. 
Szabályosan lebénul-
nak, ha feszültség van 
körülöttük. Imádják 
a szép holmikat és a 
színvonalas kulturális 
programokat.

A Skorpió szülöt-
tek szenvedélyesek, 
erősek, ugyanakkor 
érzékenyek is. Mági-
kus, sőt magnetikus 
a személyiségük. 
Senki sem vonhatja 
ki magát a hatásuk 
alól. Az ő szerelmük 
rendkívül tüzes és 
feltartóztathatat-
lan. Félelmetes 
és szélsőséges az 
érzelmi életük: hol 
rajonganak, hol 
gyűlölnek. Ki nem 
állhatják a langyos, 
középszerű dolgokat. 
Valamit vagy ezer-
rel csinálnak, vagy 
sehogy. Vonzódnak a 
kicsit „romlott”, a jó 
ízlés határát súroló 
stílushoz

A Nyilas szülöt-
tek barátságosak, 
igazságosak és jóin-
dulatúak. Szeretik a 
nagyvonalú és a kicsit 
színpadias stílust. A 
kisszerű, kicsinyes 
embereket észre sem 
veszik. Szeretetük, 
szerelmük magas 
hőfokon lobog. 
Szenvedélyesen és 
nyíltan vallanak 
szerelmet. Elvárják, 
hogy nekik is ilyen 
módon udvaroljon a 
másik. A féltékenység 
nem az ő stílusuk. 
Szerencsére kön-
nyen megbocsátanak, 
mert könnyedén 
fölé emelkednek 
az ilyen kicsinyes 
játszmáknak.

A Bak szülöttek elég 
hűvösek, bizalmat-
lanok és távolság-
tartóak. Szigorúak 
önmagukkal és a 
környezetükkel is. 
Magas követelmé-
nyeket támasztanak 
mind erkölcsi, mind 
higiéniai értelem-
ben. Kényesek az 
ápoltság, a pontosság 
és a szavahihetőség 
terén. Nehezen 
engednek maguk-
hoz közel bárkit. 
Az ő bizalmukba 
férkőzni megtisztelő 
és hosszadalmas. 
Nemcsak mások elől 
zárják el az érzéseik-
et, hanem önmaguk 
elől is.

A Vízöntő szülöt-
tek furák, eredetiek 
és modernek. Nem 
sokat törődnek a 
hagyományokkal és 
a szokásokkal. Az 
illemszabályok nem 
korlátozhatják őket. 
Hajlamosak pro-
vokálóan, polgárpuk-
kasztóan viselkedni. 
Ők a szabadság 
„gyermekei”, akiknek 
mindent szabad. Eti-
kai, morális témák-
ban is meglehetősen 
szabadok. Ahogy az 
életük minden terül-
etén, úgy a szerelem-
ben is törekszenek 
a kötetlenségre. 
Nem szeretnek 
elköteleződni, de az 
érzéseiket sem mu-
tatják ki könnyen

A Halak szülöttek 
intuitívak, érzéke-
nyek és empatikusak. 
Mindent és minden-
kit képesek elfogadni 
és szeretni. Mentesek 
az előítéletektől és a 
merev szemlélettől, 
de sokszor előbb 
megsajnálnak valakit, 
és utána szeretnek 
bele. Imádnak meg-
menteni elesett, szer-
encsétlen embereket, 
ugyanakkor változék-
onyak és befolyásol-
hatóak. Olykor nehéz 
kiigazodni rajtuk. 
A szerelmük és ők 
maguk is éppolyan 
megfoghatatlanok és 
határtalanok, mint az 
óceán

HoroSzKÓP



Hódsághy Béla:
Fenyőfát vettem

Fenyőfát vettem kint a téren, 
Sudár fenyő volt, égbenőtt. 
Pár gyerek fázott a fehéren 
Szikrázó Jézusfák előtt. 
Kisebb, nagyobb… Az arcuk éke 
Csupa piroskék rózsa volt, 
S gyöngytiszta szemük szögletébe 
Egy árva könnycsepp haldokolt. 

A vásárt leste valahánya, 
Dámát urat, ki felcsapott. 
Az árus hümmög: Vigye kánya! 
Én mondogatom: Drága bot! 
A szót ők mint a halak, pedzik, 
A kis halak a kenyeret, 
S hogy állt az alku, szól az egyik: 
Elviszem én az úr helyett. 

A fát, fillér az ára, ötven! 
Csak negyven! mond egy kis deres. 
Csak húsz! Csak tíz! csattant köröt-
tem 
S már a könyök is árverez. 
Nevetve mondtam nékik: Ácsi! 
Nem lesz a pénzből így misem! 
Apróka hang zokogta: Bácsi, 
Egy kis kenyérért elviszem! 

Egy kis kenyérért… Sírt, sikoltott, 
A téren végigvert a hang. 
Éreztem, fent a dómban oldott 
Kötéllel zúg a nagy harang. 
Nem húzza, veri félre senki, 
Csak ép a mázsás döbbenet, 
A könnyes Isten kéri, zengi 
A kenyeret, kenyeret

Karácsonyi idézetek Karácsonyi köszöntő
Karácsonykor az embernek még otthon is 
honvágya van.
Carol Nelson

A legjobb karácsonyi dekoráció a fülig érő 
mosoly. 
Ismeretlen

Semmi sem okoz nagyobb csalódást annál, 

mint amikor karácsonykor arra ébredünk, 

már nem vagyunk gyerekek. 
Erma Bombeck 

A karácsony nem csak egy ünnep. Egy 

érzés. 
Edna Ferber

Karácsonyi ajándékötleteim: az 
ellenségednek megbocsátás, 
az ellenfelednek türelem,  
a barátodnak szeretet, a 
partnerednek szívesség; 
mindenkinek jóindulat, 
minden gyermeknek 
egy jó példa, és végül 
magadnak tisztelet. 
Oren Arnold

Az egyetlen jó do-

log a karácsonyi 
vásárlásban, hogy 
felkészít minket 
a januári kiáru-
sításra. 
Grace Kriley

Mindennapjainkban jelenleg elég nagy a zűrzavar: 
év végi zárás, karácsonyi nagybevásárlás, takarítás, 

ajándékkészítés, családi programok torlódnak egymásra. 
Mégis a hozzánk közelítő ünnep, karácsony ünnepe egyre 
nagyobb fényességgel világít ebben a sötétségben. Várjuk 

a megérkezését, csendességét még talán akkor is, ha nincs 
kivel megosztanunk ezt a napot. Mi lehet  

a karácsony titka? Megmutatja a szeretet útját, hogy 
megváltsa életünket. A szeretet nem forradalmakkal és 

törvényerejű rendeletekkel, nem többségi szavazatokkal 
jön létre, hanem úgy, hogy rájövünk, szükségünk van 

egymásra. Ne gondoljunk rózsaszínű álomra, hiszen az 
élet gondjait, úgy tűnik, nem spórolhatjuk meg. Gondol-
junk gyermekeink örömére a karácsonyfa alatt, gondol-

junk egy idős személyre, akinek elintéztünk egy ügyet, 
gondoljunk önmagunkra, amikor sikerült elrendezni 

egy nézeteltérést. Ha egymást tápláljuk, kie-
gészítjük egymás hiányosságait, értelmet és 

örömöt adunk egymás életének.
Kívánjuk mindenkinek, hogy  

a szeretet és a vele járó  
békesség tegye széppé az ünnepe-
ket. Kívánjuk, hogy az ünnepi időt 

akár egyedül, akár szeretteik  
körében töltitek, 

a karácsony segítsen ben-
neteket igazi kikap- 

csolódáshoz, testi, szel-
lemi és lelki megúju-

láshoz, feltöltődéshez, 
hogy az újesztendőt 

új szívvel és újult 
erővel kezdhessük. 

Csak azok látják 
meg a világot a 

maga valóságában, 
akiknek a szemét 
tisztára mosták a 

könnyek..
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