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Egyesületünk 1993 óta végez utcai szociális munkát prostituáltak körében. 
Munkánk fő tevékenysége a 100-as út Tatabánya – Bicske közötti szakasza, valamint az M1–
es autópálya Tata - Bicske közötti szakasza. 
Tatabányán prostituáltak két helyen lelhetőek fel nagyobb csoportban. Az egyik a Tatabányán 
áthaladó 100-as út, ahol a lányok nappal dolgoznak, kb. 9-18 óráig. A másik helyszín az M1-
es autópálya egyik benzinkútja és a hozzá kapcsolódó parkoló és vendéglátó-ipari egységek. 
Az itt dolgozó lányok 21-05 óráig találhatóak meg. 
 
Egyesületünk egy speciális AIDS prevenciós programra fűzte fel utcai tevékenységét a 
prostituáltak között, melyhez az évek folyamán sok egyéb egység kapcsolódott. 
 
Programunk lényege, hogy heti rendszerességgel végiglátogatjuk az említett szakaszok 
helyszíneit, s az utcai szociális munka eszközrendszerének segítségével elsősorban különféle 
szolgáltatásokat biztosítunk a prostituálódott személyeknek, valamint szükség szerint 
ügyintézésekkel segítjük őket, s néhányukkal egyéni esetkezelést folytatunk. 

 
Az utcai munka során nagyon fontos, hogy magunknak és a klienseknek egyaránt meg tudjuk 
fogalmazni, hogy mi a célunk ezzel a munkával. Ez talán az első kérdések egyike, amivel a 
segítőt az utcán fogadják. 
 
Nyilvánvalóan meg kell próbálni komplex célokat kitűzni. Ezek a következők lehetnek: 
� test leértékelésének megakadályozása, a test fölötti kontroll visszaadása 
� egészségügyi, jogi felvilágosítás 
� ártalomcsökkentés. 

 
Ezek alapján az egyesület három szinten fogalmazta meg ezeket a céljait: 
� Napi célunk a kapcsolat felvétele, megtartása, elmélyítése. 
� Rövidtávú célunk az ártalomcsökkentés, legyen az mentális vagy fizikai. 
� Hosszú távú célunk a lányok reintegrációja a társadalomba, egyszerűbben: “lehozni” őket 

a pályáról. 
 

Azzal tisztában kell lenni, hogy az utcai munka során értékeket, normákat közvetítünk. Már a 
megjelenésünkkel, a jelenlétünkkel is azt kell sugallnunk, hogy létezik másféle életmód, más 
alternatíva is egy nő számára, mint a prostitúció. 
 
Azt gondolom, sok esetben az USZSE az utolsó kapaszkodó ezeknek a lányoknak. A 
természetes támogatórendszereik diszfunkcionálisan működnek, vagy már nincsenek is meg. 
A vérszerinti családdal szinte mindegyikük esetében teljesen megszakadt a kapcsolat. A 
“befogadó” családtól, a futtató családjától igazi segítségre nem számíthatnak. Utcai 
munkásként itt látom a munkánk jelentőségét; utolsó utáni bázisnak, megtartó erőnek lenni a 
lányok számára; olyan kapcsolatnak, amelyben nincs szerepe az anyagi érdekeknek, 
függőségeknek. 



Van még egy terület, amelyet az utcai munka során még fokozottan figyelembe kell venni, és 
ez a segítő lehetséges szerepei, határai. 
Olyan közegben dolgoztunk a kliensekkel, ahol mi voltunk a “vendégek”, gyakorlatilag a 
kliensek munkahelyén tevékenykedtünk. 
Az elsődleges szerep a lányok között a fent már említett minta hordozása volt. A másik szerep 
a kapcsolattartó szerepe, az a bizonyos utolsó láncszem. 
A határok kérdése a lányokon kívül még két csoporttal való kapcsolat során érdekes. Az egyik 
a futtatók csoportja a másik a rend őreinek csoportja. 
 
 
A munka folyamata: 
 
Az utcai munka a feltérképezéssel kezdődik. Fontos tisztán átlátni a rendszer működését, 
megismerni a folyamatokat, és megismerkedni a helyszínekkel.  
 
A kapcsolatfelvétel során tisztában kell lenni azzal, hogy a prostituált nem ezért van az utcán, 
hogy a segítővel beszélgessen, hanem azért, hogy dolgozzon. Fel kell mérni a szűkre szabott 
idő határait, tudni kell, hogy a szociális munkásnak mikor kell visszavonulnia. 
 
A munka során mindvégig nagyon fontos az állandóság. A lányoknak meg kell szokni a segítő 
jelenlétét, ami egyben biztonságot is jelenthet számukra. A megbeszélt találkozási 
időpontokat mindig be kell tartani! 
 
A terepmunka során minden találkozáskor viszünk óvszert a lányoknak, ennek átadása már 
megteremti az alap szituációt. Az újaknak mindig pontosan el kell mondani, hogy kik 
vagyunk és honnan jöttünk. Fel kell készülni az elutasításra és az esetleges keresetlen 
kérdésekre is. Erre tudni kell adekvátan reagálni. 
 
Fő tevékenységeink az utcai munka során a felvilágosítás, szóróanyag és óvszer osztása. Ezek 
mind az ártalomcsökkentést szolgálják. Ezen túlmenően a szociális ügyintézés amiben még a 
segítségünket kérik, valamint az egyéni esetkezelés, segítő beszélgetések. 
 
 
Tevékenységeink: 
 
Helyhez és időhöz kötött szociális segítségnyújtás 
� mentális segítség – beszélgetés 
� egészségügyi és szociális intézményekbe való közvetítés, elkísérés 
� felvilágosítás 

 
Egészségmegőrző segédeszközök kézbesítése 
� óvszer 
� intim kendő 

 
Információnyújtás - közvetítés 
� egészségügyi, szociális intézmények 
� szórólapok, tájékoztatók 

 
 
Hivatali ügyintézés 



� igazolványok beszerzése 
� jogi képviselet 
� szűrővizsgálatok 
� közvetítés a hatóságok és ügyfeleink között 

 
Egyéni esetkezelés 

A kliens kérésére, szerződéses viszonyon alapuló speciális segítségnyújtás, mely lényege 
a prostitúcióból való kikerülés lehetőségeinek megteremtése és segítése, majd a „normál” 
társadalomban történő megtartás. 

 
Utánkövetés, utógondozás 

Fontos, hogy azokkal a kliensekkel, akiket sikerült már „lementenünk” a munkavégzés 
helyszínéről, meg is tudjuk tartani őket a „normál” társadalom közegében. Ehhez 
folyamatos támaszt és segítségeket kell adnunk, melyet csak fokozatosan vonhatunk meg. 

 
 
 
Számvetés: 
 
A 2004–es évben összesen 17 lánnyal voltunk rendszeres kapcsolatban. Ezen felül kb. még 
egyszer ennyi fővel találkoztunk alkalmanként. Kb. 70% Tatabánya, Bicske és 
vonzáskörzetéből származó, 5% külföldi és 25% egyéb országrészből származó lánnyal 
ismerkedtünk meg. A legfiatalabb 13 éves, a legidősebb 52 éves volt. 
Jelenleg 13 lánnyal vagyunk rendszeres kapcsolatban, s további 8 lánnyal alkalmanként 
találkozunk. Közöttük 2 kiskorú van. 
 
Az elmúlt év során 2 lány hagyott fel teljesen prostituált tevékenységével a mi segítségünkkel, 
további 3 lány több szervezet közös segítségével. 
 
Az elmúlt évek során 1 főnél regisztráltak AIDS fertőzést. 2004-ben ez a szám nem nőtt. 
Szinte megszámlálhatatlan abortusznak, nemi betegségnek és egyéb betegségeknek voltunk 
tanúi. 
 
Ami munkánkat mégis fenntartja és ami eredményként regisztrálható, hogy a lányok szinte 
mindegyike használ óvszert, 2 fő kivételével extrém szexet nem vállalnak a lányok. 
A közel 80%-a részt vett szűrővizsgálaton, s mostani klienskörünk 60%-a rendszeresen jár 
nőgyógyászhoz, ill. szűrővizsgálatokra. 
 
S talán a legfőbb erényünk, hogy – bár 2 alkalommal időszakosan fel kellett függesztenünk a 
tevékenységünket – 10 éve még mindig prostituáltak, klienseik, futtatóik és bűvkörük körében 
jelen tudunk lenni s eltűrik munkánkat, sőt… 
 
 
A hatóságok munkájáról: 
 
A rendőrök véleményéről csak egy-két momentumot tudok említeni, a velük való rövidke 
beszélgetések alapján. Gyakran teljes értetlenséggel állnak a munkánk előtt, s bár néha 
igazoltatnak, ma már egyéb probléma nem szokott előfordulni. 
 
Egyéb tevékenységeink: 



 
 
Mind a megelőzés mind a konkrét segítő munka, valamint az utógondozás területén is 
próbáltunk a 2004-es évben sokat tenni. Így összefogva a Szex Edukációs Alapítvánnyal 
kidolgoztunk szakmai anyagokat az illetékes szaktárca felé, képzéseket szerveztünk, 
bekapcsolódtunk az IOM emberkereskedelem elleni küzdelmébe. 
 
 
Jövőbeni terveink: 
 
A 2005-ös évben is folytatni kívánjuk prevenciós programunkat, hangsúlyosabban 
koncentrálva az alternatív munkavégzésbe történő bevonásra, a lemenekítésre, s az 
utógondozásra. 
Az illetékes szaktárca pozitív válasza esetén pedig partnerszervezeteinkkel közösen egy 
speciális kísérleti programot kívánunk megvalósítani a prostituáltak segítése és a munkából 
történő kimentése terén. 
 
 
 
Tatabánya, 2005. január 03. 
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