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1. Bevezető gondolatok – a kutatási téma aktualitása 

El kell fogadnunk és egyet kell értenünk Bethlen Anna megállapításával: „Magyarországon 

mindazonáltal nem folynak (és korábban sem folytak) tudományos igényű, a probléma mére-

tének és súlyának feltárására egyaránt alkalmas kutatások, a prostitúció és az emberkereske-

delem társadalmi hátterével nem foglalkoznak az egyetemek, a kutatóintézetek, a szakembe-

rek (rendőrök, orvosok, szociális munkások, pszichológusok stb.) képzésében pedig a prosti-

túció mint probléma nem szerepel.” (Betlen 2010: 7) 

Dolgozatomban kísérletet teszek e hiány enyhítésére, és megpróbálom a prostitúció néhány 

jogi és közgazdasági kérdésére választ keresni. Hangsúlyozni szeretném a „néhány” szót, hi-

szen reménytelen dolog arra vállalkozni, hogy a prostitúció minden területével, minden kap-

csolódási pontjával, minden oldalával és minden megközelítésével egy dolgozatban foglal-

kozzon valaki. És reménytelen az is, hogy a prostitúció teljes szakirodalmát feldolgozzuk 

munkánk során. Ugyanakkor a dolgozat terjedelmi korlátai nem teszi lehetővé azt, hogy a 

témával kapcsolatos szakirodalmakról valamiféle áttekintést készítsek. Az ezzel kapcsolatos 

lényegi dolgokra az egyes fejezetben történnek utalások. 

A témával foglalkozók számára, és úgy gondolom, a közvélemény számára is egyértelműen 

látható, hogy a prostitúció jelenlegi hazai szabályozása nem megfelelő1, ezért a továbblépés-

hez, a megoldás megkereséséhez szeretnék munkámmal hozzájárulni. Dolgozatommal a pros-

titúció szabályozásának kérdéséhez – jogi és közgazdaságtani megközelítéssel – szeretnék 

adalékot szolgáltatni hazánkban még alig, vagy egyáltalán nem alkalmazott eszközök segítsé-

gével. Három irányból is elemezni kívánom a témát. Egyrészt a jogtörténeti áttekintéssel a 

szabályozás megvalósításáról, illetve az ezzel kapcsolatos elképzelésekről kívánok képet kap-

ni. Másrészt a prostitúció statisztikai mértékének, és azt befolyásoló tényezőknek az elemzé-

sét, számszerűsítését akarom vizsgálni. Ezt a területet szeretném körültekintően körbejárni, 

sok szempontból és sokféle módszerrel megvizsgálni. Harmadrészt az ún. ország tanulmá-

nyok segítségével a szabályozás különböző formáit megvalósító tipikus országok gyakorlatá-

nak összehasonlító elemzésére vállalkozok. 

Bár a felhasznált szakirodalmi források igen bőségesnek nevezhetők, mégis biztos, még na-

gyon sok anyagot találhatunk a témában. Ám ha mindent megpróbálnánk feldolgozni, soha-

                                                           
1 Ezt a 4. fejezetben részletesen ki is fejtem. 
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sem jutnánk a végére. Mindenesetre igyekeztem minél több és minél többféle szakirodalmi és 

egyéb anyagot felhasználni munkám során.  

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik bíztattak és segítettek a munka elkészítésé-

ben, akik elfogadták és elviselték, hogy a dolgozat megírása érdekében egy sor dologról le 

kellett – velem együtt – mondaniuk, akik túllendítettek a nehézségeken és alkotói válságokon. 

Köszönettel tartozom Dr. Rechnitzer János professzor úrnak, a Széchenyi István Egyetem 

általános és tudományos rektorhelyettesének, aki befogadott a doktori iskolájába, és engedé-

lyezte az egyéni képzésen való részvétel lehetőségét számomra. Legfőbb köszönettel – termé-

szetesen – konzulenseimnek, Dr. Solt Katalinnak és Dr. Losoncz Miklósnak tartozom, akik 

bíztattak, segítettek mindenben, és akik legfőbb lektoraim voltak. A köszönet hangján kell 

szólnom azok felé, akik bármilyen módon segítették munkámat (például személyes beszélge-

tésekkel, tanácsadással, konferenciákon hozzászólásokkal stb.). Ki kell emelnem a két mun-

kahelyi vitám opponenseinek – így Petró Katalinnak, Bugovics Zoltánnak, Harmat Zsig-

mondnak és Takács Dávidnak – segítő és nagyon hasznos, korrekt bírálatait, észrevételeit, 

megjegyzéseit. Köszönöm munkahelyem, az Edutus Főiskola (korábbi nevén a MÜTF) veze-

tőinek támogatását a dolgozat létrejöttében, és megköszönöm közvetlen kollégáimnak a tü-

relmüket, a nehézségeken való átlendüléshez való hozzájárulásukat. Ezen belül is külön kö-

szönet illeti Dr. Némethné Gál Andrea és T. Nagy Judit kolléganőimet, akik a tanulmány sta-

tisztikai részéhez rengeteg ötlettel, tanáccsal és véleményadással segítették munkámat. Persze 

extra köszönet jár szűkebb és tágabb családomnak, hogy a háttérben álló biztos pontként nyu-

galmat árasztottak felém munkám során. 

2. Az értekezés témája, célja, szerkezete és módszertana 

Kutatásom keretében a prostitúció néhány jogi és közgazdasági kérdéseit kívánom megvizs-

gálni. 

Témaválasztásomat több tényező is indokolta: 

• Egyrészt a téma aktualitása örök. Hiszen a prostitúció az ókortól kezdve – a különböző 

szabályozási megoldások mellett vagy éppen ellenére – folyamatosan létezett, és semmi 

jel nem mutat arra, hogy a belátható időn belül megszűnne. Ami persze nem jelenti azt, 

hogy ne kellene erre törekedni. Tudjuk, hogy a problémával mindenki szinte naponta ta-

lálkozik és valamilyen véleménye biztosan kialakul a kérdésről. 
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• Másrészt a téma hazánkban a rendszerváltás óta erőteljes és szinte állandó aktualitást ka-

pott, és viták kereszttüzében állt és áll még ma is. A prostitúció hazai szabályozásában 

számos változás történt, de biztosak lehetünk abban, hogy még továbbiak várhatóak, mi-

vel a jelenlegi megoldás nagyon sok nehézséggel terhelt. Különböző társadalmi szerveze-

tek, intézmények időnként intenzíven foglalkoznak a kérdéssel pro és kontra az eltérő né-

zőpontok, értelmezések, megközelítések alapján. Tüntetések és ellentüntetések, felvilágo-

sító programok, egész napos rendezvények, konferenciák zajlottak, zajlanak le a témában. 

• Harmadrészt a prostitúciónak a jogrendszer szinte minden területével van kapcsolata. Így 

a büntető-, a gazdasági- és egyéb jogi vonatkozásai mellett az alkotmánnyal is. Az 1949. 

évi alkotmány (1949. évi) több pontja (így a közrendhez, a közbiztonsághoz, ezen belül a 

közerkölcshöz, valamint a vállalkozás szabadságához való jog) is érintette ezt a kérdést. 

De az új alaptörvényünk (Magyarország 2011) is tiltja az emberkereskedelmet, amely igen 

szorosan kapcsolódik a prostitúció témaköréhez. Emellett hazánk aláírta – a sokszor hi-

vatkozott – New York-i Egyezményt (Convention 1950), amely az emberkereskedelem és 

mások prostitúciója kihasználásának visszaszorításáról szól, így nemzetközi, emberi jogi 

kérdések is természetszerűleg felvetődnek. 

• Negyedrészt a kérdéseknek a gazdasági vetületei is komoly érdeklődésre tartanak számot. 

Különös jelentőséget ad ennek az, hogy a szexuális szolgáltatás már régóta megjelenik a 

KSH által összeállított Szolgáltatások Jegyzékében. Korábban Szexuális szolgáltatás né-

ven (SZJ: 93.05.10.4), 2008-tól a Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatások 

(SZJ: 9609) között található.2 Ez azt jelenti, hogy a „lányok” legálisan működő egyéni 

vállalkozóként számlát is kibocsáthatnak, azaz az államnak – elvileg – közvetlen jövedel-

me lehetne a prostitúcióból.  

• Ötödrészt, de nem utolsó sorban, a prostitúció területén sokféle szabályozás figyelhető 

meg az időben haladva, illetve az országok gyakorlatát elemezve. A tiltás – tűrés – támo-

gatás hármasában találhatjuk meg az állam mindennapi hozzáállását a témát illetően.  

                                                           
2
 Ebbe a szakágazatba tartoznak: 1) az asztrológiai és spiritiszta tevékenységek; 2) a társas tevékenységek, mint 

például a személykísérő szolgálat, a partnerkereső szolgálat, a házasságközvetítés; 3) a hobbiállat-gondozás (pl. 
ellátás, elhelyezés, idomítás, edzés); 4) a családfakutatás (genealógia); 5) a tetoválás, a testékszer-behelyezés; 6) 
a cipőtisztítás, a portási, ajtónálló (étterem, szálloda előtt álló személy, aki leparkolja a vendég autóját) szolgálta-
tás stb.; valamint 7) az érmével működő személyi szolgáltató gépek koncessziós üzemeltetése (fényképkészítő, 
testsúlymérő, vérnyomásmérő berendezések, érmével működő csomagmegőrzők stb.). 
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Kutatásom fő céljaként szeretnék hozzájárulni a prostitúció szabályozásának megítéléséhez, a 

gyakorlati megvalósítás, továbblépés megtalálásához. Ezt szem előtt tartva, és ennek érdeké-

ben dolgozatom három fő pilléren – a prostitúció fogalmának pontosításán, a prostitúció jog-

történeti áttekintésén és a prostitúciós adatok statisztikai elemzésén – alapul.  

A megfogalmazott cél elérése érdekében az alábbi kérdések megválaszolása vált szükségessé 

munkám során: 

1. Megfelelő-e a prostitúció jelenleg érvényes hazai definíciója? 

2. Mely területeken érdemes pontosítani ezt a fogalmat? 

3. Milyen szabályozási típusokat alkalmaztak, vagy érvényesítésére tettek javaslatot a 

prostitúció tekintetében a kezdetektől napjainkig? 

4. Hogyan alakultak a prostitúció szabályozási megoldásai hazánkban? 

5. Milyen következtetések levonására alkalmasak a prostitúcióval kapcsolatos adatok sta-

tisztikai vizsgálata? 

6. Milyen tényezőkkel, jellemzőkkel mutat kapcsolatot a prostitúció? Mennyire szorosak 

ezek az összefüggések? 

7. Milyen módon befolyásolják a különböző társadalmi-gazdasági mutatók a prostituál-

tak számát, illetve arányát? 

8. Milyen módszerekkel lehet becslést adni a prostituáltak létszámára, népességen belüli 

arányára? 

9. Milyen módon jellemezhetjük a prostitúció kérdésének kezelésében eltérő utat válasz-

tó három országot: Svédországot, Hollandiát és Magyarországot? 

10. Milyen statisztikai elemzést készíthetünk ezen országok prostitúciós adatai tekinteté-

ben? 

A fenti célok megválaszolása érdekében dolgozatom 7 fejezetre oszlik. 

Az 1. fejezet valójában a bevezető részeket öleli fel. 
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A 2., viszonylag rövid, de mindenképpen szükséges fejezetben a prostitúció fogalmának tisz-

tázásával, pontosításával foglalkozom. Ennek érdekében kiindulok a hazánkban jelenleg érvé-

nyes fogalomból, és annak minden részletére kitérve vizsgálom azt, majd javaslatot teszek a 

definíció precízebb használatára. Tehát e fejezetben a meglévő fogalom elméleti-kritikai 

elemzését végzem el. 

A 3. és 4. fejezet a prostitúció történeti áttekintésére irányul, annak érdekében, hogy a jogi 

szabályozásnál érvényesülő megoldások, modellek jellemzőit, előnyeit és problémáit bemu-

tassam, mind a világ egészében, mind a hazai gyakorlatban. E két, szorosan összefüggő feje-

zet egyike a prostitúció jogi szabályozásának nemzetközi, a másik a hazai helyzetét mutatja 

be. Itt tehát a jogtörténeti vizsgálat segítségével kívánok eljutni a ma gyakorlatához. 

Az 5. és egyben legnagyobb rész a prostitúció eddig kevéssé vizsgált területére, a statisztikai 

elemzések és a modellépítés világába vezet át. Ez a rész a prostitúciós adatok sokrétű tanul-

mányozását tűzi ki célul. Ennek érdekében számos forrásból, különböző módokon igyekeztem 

(becsült) adatokkal jellemezni a prostitúciót. Közel 200 ország prostitúcióval kapcsolatos ada-

tait3 térképeztem fel, és számos elemzési technikával próbáltam a prostitúciót bemutatni, jel-

lemezni és a kapcsolatokra rávilágítani. Ezek mellett különböző módszerekkel megpróbáltam 

a prostituáltak számára, illetve arányára vonatkozóan regressziót számítani.  

A 6. fejezet három, nagyon különböző gyakorlatot megvalósító ország (köztük hazánk) prosti-

túciós adatait, helyzetét mutatja be 1990-től napjainkig. Egyben ezen országok vonatkozásá-

ban az illegális tevékenységek másik nagy ágát jelentő, a prostitúcióhoz szorosan kapcsolódó, 

annak szabályozásához nagyon hasonló drogpolitikát, és ennek néhány statisztikai adatát 

vizsgálom. Tehát e fejezet a statisztika fényében ún. ország-tanulmányokat kíván bemutatni. 

Így az 5. és 6. fejezet részletes és sokoldalú, számos megközelítésű statisztikai feldolgozást, 

elemzést foglal magában. 

A 7. fejezet a felállított hipotézisek értékelését, a tanulmány tudományos eredményeit és a 

továbblépés lehetséges irányait tartalmazza. 

A dolgozatban a normál, dőlt, félkövér és aláhúzott betűtípustól eltérő, alábbi fontosabb jelö-

léseket használtam: 
                                                           
3 Természetesen (a témából és a statisztikai adatgyűjtések mikéntje miatt) képtelenség arra vállalkozni, hogy 
minden ország minden adata elérhető legyen. Éppen ezért, van, amikor valóban közel kétszáz ország vizsgálatára 
volt lehetőségem, és van, amikor lényegesen kevesebbre. Ez attól függött, hogy milyen típusú elemzést készítet-
tem. 
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 A legfontosabb gondolatok, megállapítások kiemelésére a beljebb kezdett, és piros 

téglalappal kiemelt bekezdéseket alkalmaztam. 

Az egyes hipotézisek megfogalmazását a szöveg keretezésével különítettem el a dolgozat többi 

részétől.  

3. A kutatás hipotézisei 

Valódi hipotézisek felállítására a PhD-dolgozat statisztikai részében láttam lehetőséget és 

egyben szükségességet. A témával kapcsolatban megfogalmazott hipotéziseim a következők: 

Első hipotézis: egy olyan országban, ahol szabadon gyakorolható a prostitúció, ott nagyobb 

számban és/vagy arányban van prostituált, mint azokban az államokban, ahol tiltás érvénye-

sül.  

Második hipotézis: a prostitúció és az országok földrajzi elhelyezkedése között van kapcsolat. 

Léteznek olyan földrészek, ahol megengedőbbek a prostitúció szabályozását illetően, míg más 

földrészekre ez kevéssé igaz. 

Harmadik hipotézis: az országok domináns vallása és a prostitúció formája, mértéke között 

kimutatható kapcsolat van. 

Negyedik hipotézis: a prostituáltak száma azokban az országokban nagyobb, ahol nagyobb a 

népesség száma, ahol kisebb az egy főre jutó GDP, ahol nagyobbak a társadalomban a ne-

mek, illetve a jövedelmek közötti különbségek, ahol magasabb a munkanélküliségi arány, ahol 

a turizmus szerepe nagyobb az ország gazdasági életében, és ahol a korrupció nagyobb foka 

tapasztalható. 

Ötödik hipotézis: a prostituáltak aránya azokban az országokban nagyobb, ahol kisebb az 

egy főre jutó GDP, ahol nagyobbak a társadalomban a nemeknél és a jövedelmekben mutat-

kozó különbségek, ahol magasabb a munkanélküliségi arány és ahol a korrupció nagyobb 

foka tapasztalható. A prostituáltak arányát a népesség száma nem befolyásolja. 

Hatodik hipotézis: Azt, hogy a prostitúció és/vagy a drogfogyasztás szabályozásának melyik 

típusát alkalmazhatjuk sikeresen egy országban, erőteljesen függ a probléma nagyságrendjé-

től, a társadalmi támogatottságtól és a környező országok gyakorlatától. A szabályozásnak 

akár tiltó, akár megengedő voltát alkalmazzuk, nem tudjuk a probléma gyökereit megoldani, 
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és csak a társadalom számára „látható” területeken érünk el eredményeket. Akkor lehetünk 

igazán eredményesek, ha a kereslet és a kínálat befolyásolásának eszközeit együttesen alkal-

mazzuk.   

A hipotézisek elfogadására vagy éppen elvetésére a prostitúció statisztikai elemzésével fog-

lalkozó 5. és 6. fejezetben kerül sor! 

4. A hipotézisek értékelése 

Első hipotézis: egy olyan országban, ahol szabadon gyakorolható a prostitúció, ott nagyobb 

számban és/vagy arányban van prostituált, mint azokban az államokban, ahol tiltás érvénye-

sül.  

A hipotézis igazolás vagy elvetése érdekében 72 országra alkalmaztam varianciaanalízis vizs-

gálatát. Az F próbastatisztika nem igazolta hipotézisemet. Azaz, sem a prostituáltak száma, 

sem azok aránya és a prostitúció tiltott vagy szabad volta között valódi kapcsolat nem volt 

kimutatható. A hipotézist el kellett vetni.  

Második hipotézis: a prostitúció és az országok földrajzi elhelyezkedése között van kapcsolat. 

Léteznek olyan földrészek, ahol megengedőbbek a prostitúció szabályozását illetően, míg más 

földrészekre ez kevéssé igaz. 

Amíg a 198 országra a prostitúció legalizálása tekintetében elkészített ábra valamiféle kapcso-

latot mutatott a tényezők között, addig a különböző statisztikai függetlenség-vizsgálatok egy-

értelművé tették, hogy az országok földrajzi besorolása és a prostitúció szabályozási típusa 

között csak gyenge sztochasztikus kapcsolat van. Hasonló eredményre jutottam, amikor 72 

ország viszonylatában (egytényezős varianciaanalízis módszerét alkalmazva) a női prostituál-

tak aránya, illetve a prostituáltak száma és az országok földrajzi elhelyezkedése közötti kap-

csolatot elemeztem. Mindezek alapján második hipotézisünket nem lehetett elfogadni. 

Harmadik hipotézis: az országok domináns vallása és a prostitúció formája, mértéke között 

kimutatható kapcsolat van. 

A közel kétszáz országra végzett függetlenségvizsgálat eredményei azt tükrözték, hogy a 

vizsgált országok vallási besorolása és a prostitúció szabályozási típusa között csak gyenge 

sztochasztikus kapcsolat létezett. A 72 országra elvégzett statisztikai elemzések szerint a pros-

tituáltak száma és a vallás között egyértelműen kimutatható kapcsolatot volt, míg a prostituál-
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tak aránya és a vallás tekintetében nem találtam ilyet. Ennek alapján a hipotézist részben el-

vetettem, részben elfogadtam. 

Negyedik hipotézis: a prostituáltak száma azokban az országokban nagyobb, ahol nagyobb a 

népesség száma, ahol kisebb az egy főre jutó GDP, ahol nagyobbak a társadalomban a ne-

mek, illetve a jövedelmek közötti különbségek, ahol magasabb a munkanélküliségi arány, ahol 

a turizmus szerepe nagyobb az ország gazdasági életében és ahol a korrupció nagyobb foka 

tapasztalható. 

Különböző statisztikai vizsgálataim (korreláció- és regressziószámítás, valamint a faktorelem-

zés) egyértelműen igazolták, viszonylag szoros kapcsolat van a népesség száma és a prostitu-

áltak száma között. Bár a változók többségével csak gyenge kapcsolat mutatható ki, de az 

eredmények arra is felhívták a figyelmet, hogy a prostituáltak száma tekintetében fontos befo-

lyásoló tényező a tetten érhető szegénység, illetve a jövedelemegyenlőtlenség.  

Mindezek alapján negyedik hipotézisüket részben elfogadhatjuk. 

Ötödik hipotézis: a prostituáltak aránya azokban az országokban nagyobb, ahol kisebb az 

egy főre jutó GDP, ahol nagyobbak a társadalomban a nemeknél és a jövedelmekben mutat-

kozó különbségek, ahol magasabb a munkanélküliségi arány és ahol a korrupció nagyobb 

foka tapasztalható. A prostituáltak arányát a népesség száma nem befolyásolja. 

Vizsgálataim során korreláció- és regressziószámításokkal egyértelműen igazolódott, hogy 

közepesnél gyengébb erősségű, de létező kapcsolat van a prostituáltak aránya valamint az egy 

főre jutó GDP, a nemi és jövedelmi egyenlőtlenségi változók, a munkanélküliség és a korrup-

ció között. Ugyanakkor elhanyagolható jelentőséggel bír a népesség száma a prostituáltak 

arányára. Mindezek alapján ötödik hipotézisem elfogadást nyert. 

Hatodik hipotézis: Azt, hogy a prostitúció és/vagy a drogfogyasztás szabályozásának melyik 

típusát alkalmazhatjuk sikeresen egy országban, erőteljesen függ a probléma nagyságrendjé-

től, a társadalmi támogatottságtól és a környező országok gyakorlatától. 

Svédország gyakorlatát, a drog- és prostitúciómentes társadalom megvalósítása érdekében tett 

lépéseket sikeresnek minősíthetjük. Ebben kiemelkedő szerepet játszik, hogy egyrészt a társa-

dalom elfogadja és támogatja ezt, és másrészt a probléma nagysága alatta marad sok más or-

szág adataihoz képest. A svéd modellt egyre több és már nemcsak környező ország kívánja 
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átvenni. A holland – liberális – gyakorlat egyre inkább átalakításra szorul, és hazánk nagyon 

problémás szabályozásában is fellelhető a környező országok felemás megoldásai. 

A három országra vonatkozó elemzés rávilágított arra, hogy egyik megoldási út sem adja a 

probléma végleges kezelését. A különböző szabályozási típusok alapvetően a „látható” terüle-

teket érintik. Mindemellett tudomásul kell vennünk és fel kell készülnünk arra, hogy például 

az internet térhódításával más eszközökre, más eljárásokra van szükség. 

Áttekintve egyrészt a prostitúció jogtörténetét, másrészt a különböző szabályozásokat megva-

lósító országok gyakorlatát, azt mondhatjuk az eddigi megoldások enyhítettek a gondokon, de 

igazi áttörést nem jelentettek. Az eddigi szabályozások – egy kivételtől eltekintve – a kínálat 

oldaláról közelítették meg a kérdést. Az ún. svéd modell esetében beszélhetünk a kereslet ol-

daláról történő szankcionálásról. Amennyiben egyszerre sikerülne mindkét oldalt befolyásol-

ni, úgy – várhatóan – komolyabb előrelépésre számíthatnánk. 

Az ország-tanulmányok, az országok statisztikai elemzései alapján ezt a hipotézist elfoga-

dottnak tekintem.  

5. A kutatás új és újszerű tudományos eredményei, főbb megállapításai 

A kutatás újszerű eredményeinek néhány meghatározás egyértelműsítése, másfajta megközelí-

tése tekinthető. 

Ilyen a prostitúció fogalmának pontosítása. Itt részben a definíció kibővítéséről, részben 

pedig az értelmezési problémák tisztázásáról van szó. 

A prostitúciónak nincs igazán pontos és korrekt meghatározása. Vagy rövidek, de túlzottan 

leegyszerűsítik a valóságot, vagy sok bizonytalanságot, értelmezési problémát rejtenek ma-

gukban, vagy csak bizonyos vizsgálódás szemszögéből próbálják megfogalmazni azt. 

Érdemes Kránitz Mariann (Kránitz 1997) által összegyűjtött meghatározásokat megemlíteni, 

amelyek szerint a prostitúció: 

− a nők oldaláról megközelítve: az egyik ősi foglakozás, 

− a férfiak szempontjából: a pénzért vásárolt szexuális gyönyör, 

− a társadalom tekintetében: a szükségszerűen létező „rossz”, az erkölcsi bukás, a devi-

ancia egyik formája. 
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A magyar jogi szabályozásához kapcsolódó prostitúció fogalmának általam pontosabbnak 

tartott meghatározása az alábbiakban összegezhető
4: 

− a szexuális szolgáltatást nyújtó, és/vagy vele közvetlen kapcsolatban álló bármely 

személy haszonszerzése céljából, alapvetően anyagi ellenszolgáltatás ellenében, 

− az igénybe vevő szexuális vágyának felkeltésére és/vagy kielégítésére irányuló, 

− általában testi érintkezés, 

− függetlenül annak időpontjától és az ellenérték kifizetőjének személyétől, 

− amely fogalom minden feltételénél a szándéknak van elsődleges szerepe. 

Alapvetően azt gondolom, hogy ma is igaz Schreiber Emilnek 1917-ben leírt véleménye, 

hogy „a moralista másképp állapítja meg a prostitúció fogalmát, mint a szociológus, az orvos 

más eredményre jut, mint a jogász és az elmélet másképp fogja fel a prostitúció lényegét és 

terjedelmét, mint a gyakorlat embere”. (Schreiber 1917: 3) 

A kutatás újszerű eredményeként értékelhető a szexipar fogalmának három részre bontása, 

a 3V alapján történő megközelítés, a vizuális, a virtuális és a valóságos szexipar meghatározá-

sa, és a szexiparon belül a prostitúció elkülönítése. 

A szexipar – véleményem szerint – három nagy csoportra bontható: 

− vizuális szexipar (e körbe tartoznak a szex szórakoztató egységei, a peep-showk, az 

ilyen típusú műsort adó mulatóhelyek, az élő bemutatókat is tartó erotikus- és 

szexkiállítások, a szexshopok stb.); 

− virtuális szexipar, (interneten keresztüli vagy online szexipar, beleértve a szex- és 

pornófilmezést, illetve az ilyen típusú fotózást, valamint a szextelefon szolgáltatást is); 

− valóságos szexipar (azaz a prostitúció). 

Az első két csoportot nevezhetnénk a „mindent a szemnek-fülnek szexipar”-nak, vagy a pornó 

iparnak, míg az utolsót – sokféle értelemben véve – „kézzelfogható szexipar”-nak, vagy „ta-

pintható szexipar”-nak, illetve a „szűk értelemben vett szexipar”-nak. 

                                                           
4 Az eredeti definíció vastagított betűkkel, az általam javasolt pontosítások, kiegészítések dőlt betűkkel szerepel-
nek. 
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1. ábra: A szexipar felosztása 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Dolgozatomban a prostitúciót, vagyis az általam „valóságos szexipar”-nak nevezett területet 

vizsgáltam.5 

Foglaljuk össze egy táblázatba a különböző megoldások, elképzelések jogi és közgazdasági 

szabályozásának lényegét, jellemzőit! 

                                                           
5 Elismerem azt, hogy a „szexmunkás” illetve a „prostituált” fogalmak megközelítésbeli különbséget hordoznak 
magukban – én a két fogalmat egymás szinonimájaként fogom használni. Hasonlóképpen gondolkodok az 
„örömlány”, vagy „szexuális szolgáltatást nyújtó” és sok más fogalom tekintetében. Teszem ezt alapvetően azért, 
mert ez a fogalmazásban, az olvasásban változatosságot ad számunkra, és mert a téma kutatójaként azt tartom 
fontosnak, hogy ne kötelezzem el magam egyik vélemény mellett sem, próbáljak kívülálló (ha úgy tetszik: sem-
leges”) maradni ezen a téren. 

 

Virtuális 

szexipar

Valóságos

szexipar
(prostitúció)

Vizuális 

szexipar
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1. táblázat: A prostitúció szabályozási modelljeinek lényege 

Szabályozási típus Lényege Prostituált Prostitúció Közgazdasági 
„szabályozás” 

Reglementációs 
engedés nyilvántar-
tás, kontroll mellett 

nem bűnelkövető legális kínálati oldal 

Neoreglementációs 
engedés az egyéni 

módnak 
nem bűnelkövető 

egyénileg 
legális 

kínálati oldal 

Abolícionista 
szabályozás 

eltörlése 
nem bűnelkövető megtűrt nincs 

Korlátozott 
abolícionista 

engedés feltételek 
mellett 

nem bűnelkövető 
egyénileg 

legális 
kínálati oldal 

Neoabolícionista 
elutasítás nem elfo-
gadható életstílus 

miatt 
nem létezik nem létezik nem kell 

Marxista (szocia-
lista) elképzelés 

ha nincs tőkés ki-
zsákmányolás, nincs 

prostitúció 
nem létezik nem létezik nem kell 

Anarchista 
álláspont 

új társadalmi rend-
szerben a tág értel-
mezésű prostitúció 

„eltűnik” 

nem létezik nem létezik nem kell 

Prohibicionista teljes tiltás bűnelkövető illegális kínálati oldal 

„Svéd-modell” 
igénybevevő 

büntetése 
nem bűnelkövető 

vásárlása 
büntetendő 

keresleti oldal 

Forrás: (Borai 1996a, Borai 1996b, Fehér 1997a, Fehér 1997b) és saját kiegészítések. 

Kutatásom során áttekintettem a prostitúció hazai szabályozási megoldásait, amelyeket rövi-

den így foglalhatunk össze: 

– A középkorban Magyarországon német mintára szervezett és a városok által fenn-

tartott bordélyházak voltak . A bordélyházak jelentették a prostitúció legfontosabb 

színterét hazánkban. Ezen intézmények a városok falain kívül működtek, így megtűrt-

ként létezhettek, vagyis a hazai szabályozás a reglementációs rendszernek megfelelő-

en működött.  

– Ezt a rendszert Mária Terézia királyn ő prohibíciós politikája követte.  

– A XVIII. század végén II. József a rendészeti eljárásokkal a prostitúció szabályozása 

területén ismét a reglementáció útjára lépett, amely akkor még nem párosult orvosi el-

lenőrzéssel.  
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– A hazai szabályozás gyakorlatában a XVIII. századtól kisebb-nagyobb, de nem lénye-

gi változásokon átmenő reglementációs rendszerét 1950-től 1993-ig felváltotta a 

prohibicionista megoldás.  

– A magyar jogi szabályozás 1993-1999 között az abolícionista megoldást alkalmazta, 

habár kissé felemás módon, hiszen az üzletszerű kéjelgés ugyan kikerült a büntetőtör-

vénykönyvből, de a cselekmény elkövetése szabálysértés maradt. 

– Hazánk 1999-től a neoreglementációs és a korlátozott abolícionista rendszer ve-

gyes modelljét alkalmazza, mert büntetőjogi elemek fennállása mellett szigorú feltéte-

lek betartása esetén liberális lehetőségek biztosít a szabályozás területén. 

A dolgozat újszerű eredményének tekinthető a DACC-fogalom (D=drug A=alcohol C=coffee 

C=cigarette) megalkotása, amelyek a speciális piacok, illetve az ún. szenvedélyjavak egy 

szűkített csoportját képezik, és amelyek számos közös tulajdonsággal és jellemzővel rendel-

keznek. 

„Próbáljuk összeszedni – témánk szempontjából – a speciális közös jellemzőket: 

− mindegyikük magánjószág, azaz nem a közösség érdekében merülnek fel, és „fogyasz-

tásuk” – legális vagy illegális módon – a piacon keresztül valósul meg,  

− a társadalmi igények kielégítése szempontjából nem tekinthetők szokványosaknak,  

− használatukat alapvetően pótcselekvésnek, feszültség-levezetési eszköznek is tekint-

hetjük, 

− éppen ezért az igénybe vevőknél nagyon könnyen kialakulhat valamilyen függőség is, 

− káros hatással járhatnak mind a részt vevő személyekre (fogyasztójukra, szolgáltatást 

nyújtókra), mind a környezetükre, 

− fogyasztásuk igen erőteljesen kapcsolódhat egymáshoz (sok esetben „kvázi” kiegészí-

tik, vagy éppen helyettesítik egymást), 

− társadalmi szabályozásuk hol megengedő, hol éppen tiltó, esetleg megtűrő jegyeket vi-

seli magán, 

− ennek hatására az illegális piac mindegyiküknél létezik, és jelentős nagyságrendet ké-

pez, 

− így sok esetben erőteljes szálakkal kötődnek a bűnözéshez is. 

Lényeges különbség éppen a társadalmi elfogadottságukban rejlik. Vannak olyan speciális 

jószágok, amelyeket a társadalom elfogad, sőt az állam a fogyasztásukból – alapvetően adó-

kon keresztül – részesedik is. Vannak olyan speciális termékek, amelyek társadalmi megítélé-
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se erőteljes viták tárgyát képezi, és az állam bevételeit nem növelik. Végül, vannak olyan spe-

ciális áruk, amelyek fogyasztását a társadalom tiltja, és bevételeit sem szeretné ezek használa-

tán keresztül növelni. 

Azt is hozzá kell tenni, hogy a speciális piacok termékeinek társadalmi elfogadottsága orszá-

gonként igen eltérő képet mutat, amelyben nagyon sok tényező játszik szerepet.” (Sárkány 

2008: 596) 

Közismert tény, hogy a prostitúció és a drogfogyasztás szorosan kötődhet egymáshoz. A pros-

titúcióba való sodródás, vagy kényszerítés okai között előkelő helyet foglal el a droggal való 

érintettség. Sok esetben a szükséges napi kábítószeradag előteremtése csak a test áruba bocsá-

tása révén valósítható meg. És a prostitúció terheit is sok esetben csak drogfogyasztással vi-

selhetik el az abban résztvevők. 

A prostitúció és a drogfogyasztás jogi szabályozásának főbb irányai azonosak. A vizsgált há-

rom országban megfigyelhető volt az, amilyen elvet alkalmaznak a prostitúció szabályozásá-

nál, nagyon hasonlót működtetnek a drogfogyasztás jogi elveinél is. Amíg Hollandia mindket-

tőben liberális politikát valósít meg, addig Svédország egyértelműen a tiltás oldalán áll, ha-

zánk pedig az egyén szintjén – felemás módon, de – némileg megengedőbb elveket próbál 

alkalmazni, miközben társadalmi szinten inkább a tiltást akarja érvényesíteni. 

A dolgozat új eredményének tekintem a prostitúció statisztikai elemzését. 

Ezzel az elemzéssel négy különböző célnak sikerült egyszerre megfelelnem: 

� Egyfelől ilyen sok országra és ilyen számos mutatóra összeállított adatsorral nem ta-

lálkoztam kutatásom során.  

� Másrészt ezen adatok alapján ilyen sokrétű és átfogó vizsgálat sem található a szakiro-

dalomban.  

� Harmadrészt a statisztikai elemzések alapján lehetőségem volt elfogadott, de eddig 

nem bizonyított kapcsolatok, hatások számszerű alátámasztására.  

� Ugyanakkor lehetőség mutatkozott arra is, hogy a prostituáltak számára, illetve ará-

nyára modelleket készítsek, különböző, egy- és soktényezős regressziós egyenleteket 

állítsak fel, amelyek segítségével a prostitúcióval kapcsolatos adatok becslésére is kí-

nálkozhat lehetőség.  
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Mindezt jól szemlélteti a következő táblázat, amelyben összefoglalom a prostitúciós statiszti-

kák elemzésével foglalkozó legfontosabbnak tekinthető, legtöbbször hivatkozott kutatások és 

saját vizsgálódásaim jellemzőit, főbb adatait.  

2. táblázat: Prostitúcióval kapcsolatos elemzések főbb jellemzői 

Vizsgálat tárgya Vizsgált országok Szerző(k) Publikálás 
éve 

A népesség és a prostituáltak számá-
nak kapcsolata. 

13 nyugat-európai 
ország, USA 35 álla-
ma. 

Moffatt, P. G. 2005 

A 15-49 év közötti női szexmun-
kások arányának becslése.  

A világ 62 országa. 
Vandepitte et 
al. 

2006 

A HIV/AIDS fertőzöttek, illetve 
szexiparban dolgozó nők arányára 
ható tényezők vizsgálata. 

A világ 77 országa. Talbott, J. R. 2007 

Az emberkereskedelem nagyságára 
ható tényezők vizsgálata. 

39 európai ország. 
Jakobsson – 
Kotsadam 

2010 

Prostitúció és a földrajzi besorolás, 
illetve a vallás kapcsolata. 

A világ 198 országa. 

Sárkány, P. 2011-12 
A prostituáltak száma és a prostitú-
ció legalizációs típusának, illetve a 
vallásnak a kapcsolata.  

A világ 72 országa. 

A prostituáltak számára, illetve ará-
nyára ható tényezők vizsgálata. 

A világ 72 országa. 

 
Forrás: Saját összeállítás 

A vizsgálat elvégzése érdekében a legtöbb nehézséggel az adatok összegyűjtése során szem-

besültem. A minél jobb eredmények elérése érdekében igyekeztem sok, viszonylag megbízha-

tó forrást használni az adatok tekintetében. Ahol lehetett, ott Statisztikai Hivatalok adatbázisa-

iból merítettem. Ahol erre nem volt lehetőség, ott megpróbáltam a különböző helyeken fellel-

hető adatokat összehasonlítani, összevetni. Természetesen a téma jellegéből adódóan számos 

esetben kénytelen voltam tanulmányokban, egyetemi kutatásokban, vagy éppen statisztikai 

forrásoknál található becsléseket használni. 

 Mindebből következik, ha a prostitúcióval kapcsolatos elemzéseket akarunk elvégezni, 

akkor kénytelenek vagyunk becsült adatokra támaszkodni, amelyeknél a bizonyta-

lansági tényező mindig jelen lesz. 

A statisztikai elemzés során az alábbi területekkel akartam foglalkozni: 

Milyen kapcsolat mutatható ki a prostitúció szabályozási megoldásai és  
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� a prostituáltak száma, aránya, illetve 

� az országok földrajzi elhelyezkedése, valamint 

� az országok domináns vallása között? 

Vizsgálni akartam azt is, hogy a prostituáltak nagyságára néhány kiemelt társadalmi-

gazdasági tényező milyen mértékben, milyen erősségben hat? Elemezni kívántam, vajon ta-

lálható-e ezek között olyanok, amelyek kiemelkedő hatással rendelkeznek a szexmunkások 

száma tekintetében? 

A kutatás keretében azt is vizsgálni akartam különböző statisztikai módszerekkel, vajon adha-

tó-e becslés a prostituáltak számára, illetve arányára vonatkozóan? 

A kérdések megválaszolása érdekében 18 féle változóra különböző forrásokból összegyűjtött 

adatokat használtam. Mindezt összefoglalóan mutatja a következő oldalon található táblázat. 

Mindezek a hazai kutatásokban eddig teljesen ismeretlenek voltak, semmilyen intézmény, 

szervezet, kutatóegység sem vállalkozott ilyen statisztikák összeállítására, vagy ilyen típusú 

adatelemzésre, és ehhez hasonló vizsgálatra. Úgy gondolom, ez jelentős hiánypótlást jelent 

ezen a téren. Nemzetközi szakirodalmakban is inkább csak szűk területekre, kevesebb ország-

ra és/vagy kevesebb tényezőre állnak rendelkezésre tanulmányok. 

A vizsgálatok, számítások segítségével néhány fontos megállapítást tettem: 

 A prostitúció kínálatának szabályozása (tiltása vagy legalizálása) kevéssé érinti a 

prostitúció nagyságrendjét, inkább csak látható vagy rejtett voltának arányát változtat-

ja meg. Tehát – úgy tűnik – a szexmunkások számát tekintve a prostitúció legalizálása 

nem ront, tiltása pedig nem javít a helyzeten.  

 A prostitúció keresleti szabályozása valódi megoldás lehet a jelenség visszaszorítá-

sában, mint ahogy ezt Svédország vagy Norvégia példája mutatja. (Ugyanis a kereslet 

szankcionálásának nem feltétele a kínálat szabályozási módjának változtatása.) 

 Egy gazdagabb ország állampolgárai kevéssé kényszerülnek rá, hogy testük eladásából 

éljenek. Könnyebben is találnak munkát, hiszen a munkanélküliség mértéke is kisebb 

más országokhoz viszonyítva. 



19 

 

3. táblázat: Az elemzésnél felhasznált tényezők jelentése és az adatok forrása 

Név Leírás Adatforrás 
PROST-L Országok besorolása a prostitúció 

szabályozási megoldásának valame-
lyikébe (legalizáltság). 

Mindhárom tényezőnél: 
� The Legal Status of Prostitution by Country (CharstBin 

honlap, 2009-es megállapítások 202 ország tekinteté-
ben) 

� 100 Countries and Their Prostitution Policies 
(ProCon.org honlap, 2009-es megállapítások 100 or-
szágra vonatkoztatva) 

� Prostitution by Country (Super Directories honlap, 
amely 263 országra linkeket tesz közzé) 

� Prostitution in Europe (Spiritus Temporis honlap, a 46 
európai ország Emberi Jogi Nyilatkozatai alapján) 

PROST-D 
 

Mint az előző, csak két változó 
(dummy): 1=teljesen tilos, 0=nem. 

PROST-T Országok besorolás a prostitúció + 
bordélyház + kerítés szabályozása 
alapján (teljeskörű legalizáltság). 

POP-No Népesség száma. � CIA – The World Factbook 
� EUROSTAT 

F-15-50 15-50 év közötti nők száma. � UN Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division 

PRO-Rate 15-49 év közötti női prostituáltak 
aránya. 

Mindkét tényezőnél: 
� CIA – The World Factbook 
� Cockayne, Andrew (2002) 
� Factbook on Global Sexual Exploitation (adatok forrá-

sa: The University of Rhode Island – Kingston, New 
York állam, USA) 

� Vandepitte et. al (2006) 

PRO-No 15-49 év közötti női prostituáltak 
száma. 

CONTI Országok földrajzi besorolása a kon-
tinensek valamelyikébe. 

� Countries by Continents. One World - Nations Online 
(ENSz besorolását követve)  

� CIA – The World Factbook 
RELIG Országok besorolása a világvallások 

valamelyikébe (az országban érvé-
nyesülő domináns vallás alapján). 

� World Facts and Figures. Religion Statistics by Count-
ry (CIA - The World Factbook 2001. évi adatai alapján 
235 országra vonatkoztatva) 

� Religions by country as of 2007 (Wikipedia alapján 
237 ország tekintetében) 

GII Nemek közötti egyenlőtlenséget mérő 
mutató. 

� Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) által támoga-
tott Human Development Report Office (HDRO) 

GDP Egy főre jutó GDP vásárlóerő paritá-
son mérve. 

� CIA – The World Factbook 
� EUROSTAT 

GINI Jövedelemegyenlőtlenséget mérő 
GINI-mutató. 

� CIA – The World Factbook 

5INC Legfelső és legalsó jövedelmi ötöd 
egymáshoz viszonyított aránya. 

� EUROSTAT 

POOR Relatív medián szegénységi rés, azaz 
a szegénységi küszöb alatt élők jöve-
delme és a szegénységi küszöb közöt-
ti különbség a szegénységi küszöb 
százalékában kifejezve. 

� EUROSTAT 

UNEMP Munkanélküliek aránya. � KSH 
� CIA – The World Factbook 

CORRU Korrupció mértéke. � Transparency International Hungary 

TOUR-G Turizmusból származó bevétel a GDP 
%-ában. 

Mindkét tényezőnél: 
� NationMaster.com (World Bank adataira építve) 

 

TOUR-No Egy főre jutó turizmusból származó 
bevétel. 

 

 

Forrás: saját összeállítás 
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 Egy gazdagabb társadalom valószínűleg könnyebben teheti meg, hogy a prostitúció lé-

tezése ellen következetesen és sikeresen fellépjen. Egy magasabb egy főre jutó GDP-t 

felmutató országnak több a lehetősége arra, hogy a társadalmat a negatív megítélés alá 

eső tevékenységektől (így a prostitúciótól) – ami a bűnözés és a korrupció növekedé-

sével is együtt jár – megtisztítsa.  

 Egy jobb módú ország lakosai „megengedhetik” maguknak, hogy más országba utaz-

zanak, ha szexipari szolgáltatást akarnak igénybe venni. Pontosan tudjuk, hogy a 

szexturisták döntő többsége észak-amerikai, nyugat-európai és ausztrál, illetve japán 

állampolgárokból tevődnek össze. 

A kiszámított egyenletek adatait értelmezve választ kaphattam arra a kérdésre, milyen mér-

tékben befolyásolja a prostituáltak számát – az arra a legnagyobb hatással rendelkező – népes-

ségszám. A következő táblázat megmutatja, ha a vizsgált országcsoportokban 1000 fővel, 

illetve 1 %-kal nő a népesség, akkor mennyivel emelkedik a prostituáltak száma. 

4. táblázat: Prostituáltak száma és a népesség száma közötti kapcsolat 

Vizsgált országok 
Hány %-kal  Hány fővel  

nő a prostituáltak száma, ha a népesség száma 
1 %-kal emelkedik? 1.000 fővel emelkedik? 

Világ 
72 országa 1,009 3 
69 országa* 0,955 2 

Európa 
34 országa 0,966 2 
32 országa** 0,855 1 
13 országa*** 1,150 n.a. 

Afrika 9 országa 0,782 3 

Ázsia 
21 országa 1,098 3 
18 országa* 0,973 1 

USA 35 állama*** 1,450 n.a. 

Megjegyzések:  * India, Kína és Thaiföld nélkül. 
 ** Németország és Spanyolország nélkül. 
 *** Moffat 2005-ös vizsgálata, a többi esetben saját 2012-es kutatás. 

Forrás: saját számítások 

 Egyértelmű, hogy a prostituáltak számának növekedése koncentrálódást mutat.  

Egyrészt Ázsia három országa India, Kína és Thaiföld), másrészt az afrikai kontinens jelenti a 

prostituáltak utánpótlását. Abban az értelemben is, hogy ezekben az országokban egyre több 

szexmunkás található. És abban az értelemben is, hogy a világon található prostituáltak közül 
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egyre nagyobb arányt képviselnek az ezekből az országokból származó szexmunkások. Ez a 

tény több fontos dologra hívja fel a figyelmet: 

 Megerősíti azt a korábbi megállapítást, hogy a prostituálttá válás okai között kiemel-

kedő jelentőséggel bír a szegénység, a kilátástalanság és a munkanélküliség.6 

 A prostitúció globális visszaszorítása mindaddig nem valósítható meg, ameddig a tár-

sadalmi-gazdasági értelemben „leszakadó” országok helyzetén közös összefogással 

nem sikerül változtatni. (Svédország, Norvégia keresletcsökkentő politikája kétségte-

lenül fontos lépés, ám ha más országok nem követik őket, akkor egyrészt ezek csak el-

szigetelt megoldások maradnak, másrészt a problémának csak országhatáron túlra való 

„áttolását” jelentik.)  

 Afrika és Ázsia szerepe a prostituáltak utánpótlásában arra hívhatja fel a figyelmet, 

hogy mégis van kapcsolat a prostituáltak száma (pontosabban utánpótlása) és az egyes 

kontinensek között! 

A dolgozat harmadik pillérét az ország-tanulmányok jelentik. A svéd, holland és magyar ada-

tok, tapasztalatok elemzése alapján több következtetés is levonható: 

Nézzük Svédország helyzetét! Az országban az elmúlt tizenegynéhány évben mind a prosti-

túció, mind a kábítószer területén a bevételek gyakorlatilag változatlanok maradtak. Ezt lehet 

kudarcként értékelni: nem sikerült még jobban visszaszorítani a prostitúciót és a drogfogyasz-

tást. De lehet eredményként is értékelni: míg számos országban mindkét terület növekedést 

mutatott, addig a svédországi helyzet legalább nem rosszabbodott. 

Nem állítható, hogy a prostitúció problémája megoldódott volna, illetve a prostitúció eltűnt 

volna, de a társadalom számára a látható területen (az utcai prostitúciónál) látványos ered-

mény mutatható ki. Igaz, a láthatatlan prostitúciónál növekedés érzékelhető, amely a kiszol-

gáltatottság emelkedésével is együtt járt. (Ám ugyanez a helyzet Hollandia esetében is, azzal a 

különbséggel, hogy a látható prostitúció is nőtt.) 

                                                           
6 Nagyon jól ábrázolja ezt a helyzetet Chika Unigwe nigériai születésű, Belgiumban élő írónő „Fekete pillangók” 
(Nyitott Könyvműhely, Bp., 2010.) című könyve. A regényben négy afrikai lány sorsát követhetjük nyomon. Bár 
helyzetük, otthoni sorsuk teljesen különböző, de a jobb élet reményében mindannyian felvállalják a kirakati 
prostitúció világát.  
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A svéd megoldást – mint említettem – több ország is (különböző módon ugyan, de) a gyakor-

latában alkalmazza, és újabb országok gondolkodnak a bevezetésén. Ezt mindenképpen siker-

nek kell elkönyvelni. 

Az biztos, hogy prostitúció- és drogmentes társadalom állapotának elérése könnyebben meg-

valósítható cél egy olyan országban, amelyben az ilyen irányú szabályozás bevezetése előtt 

sem volt jelentős e két szektor aránya.  

Kétségtelenül el kell fogadnunk azt a tényt, hogy sem a prostitúciót, sem a drogfogyasztást 

megszüntetni nem lehet, ám kezelhetővé és a társadalom számára kevéssé érzékelhető lehet 

tenni, miközben elérhető eredmény az, hogy az előnyök meghaladják a hátrányokat. Mindeh-

hez az szükséges, hogy a társadalom többsége elfogadja és támogassa a „prostitúció és drog 

nélküli társadalom” alapelvét, és sem a politika, sem a média ne kérdőjelezze meg ennek 

szükségességét.  

Hollandiát  értékelve megállapítható, a prostitúció, illetve a kábítószer liberális szabályozása 

azon az elven alapul, hogy ha már megszüntetni nem lehet ezeket, akkor meg kell próbálni 

láthatóbbá és ezáltal kezelhetőbbé tenni, így talán az illegális rész eltűnik, és a szervezett bű-

nözés befolyásától megszabadul. Az elvek jók, de a gyakorlatban ezekből alig valósult meg 

valami, miközben a problémák sokasodnak. 

Úgy tűnik tehát, Hollandiában nem voltak sikeresek ezek a próbálkozások. Nem véletlen, 

hogy mindkét területen változásokat, korlátozásokat terveznek a szabályozásban, habár a tiltás 

lehetősége nem merül fel. A szexuális szolgáltatások nagysága nő, és a kábítószerek tekinte-

tében is emelkedik a fogyasztás. Ezért az utóbbinál – a megengedő politika folytatása mellett 

– a könnyű drogok fogyasztásától való visszatartásra próbálnak ösztönözni, keresve a lehető-

séget a drogturizmus visszaszorítására. Úgy értékelhető, hogy a két terület szabályozásából 

fakadó előnyöket a hátrányok „eltüntetik”, sőt talán meg is haladják. 

Azt is figyelembe kell venni, hogy Hollandiában a liberális megközelítés és a növekvő érté-

kek mellett sem olyan jelentős a prostitúció illetve a drogfogyasztás, mint ahogy sok szakértő, 

vagy tanulmány azt beállítja. 

Magyarországon a prostitúció egyéni keretek között legálisan „űzhető”. De a meglévő rend-

szer valójában nem működik. A helyzet sem a társadalom, sem a prostituáltak, sem az igénybe 

vevők szempontjából nem rendezett, nem átlátható, és tele van problémával. Hosszabb ideje 

fennáll a változtatásának igénye, szükségessége. A kábítószerek tekintetében a tiltó politika 



 

érvényesül. Ennek ellenére a helyzet nem javul, 

nak a társadalom számára és a szakemberek számos javításra, korrigálásra szoruló dologra 

hívják fel a figyelmet. Nem véletlen, hogy id

tése válik szükségessé. 

A történelem során ugyan sokféle elképzelés volt, sokféle modell jött létre, de a problémát 

valójában egyik sem tudta megoldani, csak valamilyen szinten 

problémakör jogtörténeti áttekintését nézzük, akár az ország

mezzük, látható, hogy nehezen érzékelhet

nem jelenti azt, hogy le kellene mondanunk a szab

kellene a problémát úgy, ahogy van. És azt sem jelentheti, hogy ne kellene keresnünk más 

lehetőségeket. 

Végignézve az állam szerepvállalását a prostitúció szabályozása tekintetében, megállapítha

juk, az alábbi négy fő feladatot kell szem el

� vallási előírásoknak való megfeleltetés,

� erkölcsi követelmények, elvárások teljesítése,

� egészségügyi szabályok betartatása (járványok terjedésének megakadályozása),

� gazdasági érdekek érvényre juttatása (ez jelenti 

zelítést – leginkább az adóbevételeken keresztül, és jelenti az olyan közgazdasági 

szempontokat, mint a piaci kudarcok, ezen belül kiemelten az externáliák problemat

káját, vagy például az információs asszimetriák kérdését

2. ábra: Az állam prostitúciós

Az, hogy éppen melyik cél milyen jelent

Erkölcs

érvényesül. Ennek ellenére a helyzet nem javul, a kábítószerek egyre nagyobb gondot oko

és a szakemberek számos javításra, korrigálásra szoruló dologra 

figyelmet. Nem véletlen, hogy időnként Büntető jogegységi határozat megjelent

A történelem során ugyan sokféle elképzelés volt, sokféle modell jött létre, de a problémát 

valójában egyik sem tudta megoldani, csak valamilyen szinten enyhíteni, kezelni. Akár a 

problémakör jogtörténeti áttekintését nézzük, akár az ország-tanulmányok eredményeit el

mezzük, látható, hogy nehezen érzékelhető egy igazi, végleges megoldás körvonala. Ez persze 

nem jelenti azt, hogy le kellene mondanunk a szabályozás valamilyen formájáról, és hagyni 

kellene a problémát úgy, ahogy van. És azt sem jelentheti, hogy ne kellene keresnünk más 

Végignézve az állam szerepvállalását a prostitúció szabályozása tekintetében, megállapítha

 feladatot kell szem előtt tartania: 

írásoknak való megfeleltetés, 

erkölcsi követelmények, elvárások teljesítése, 

egészségügyi szabályok betartatása (járványok terjedésének megakadályozása),

gazdasági érdekek érvényre juttatása (ez jelenti egyrészt az anyagi, pénzügyi megk

leginkább az adóbevételeken keresztül, és jelenti az olyan közgazdasági 

szempontokat, mint a piaci kudarcok, ezen belül kiemelten az externáliák problemat

káját, vagy például az információs asszimetriák kérdését). 

s szabályozására ható legfontosabb tényező

Forrás: saját összeállítás 

Az, hogy éppen melyik cél milyen jelentőséget kap, számos dologtól, legfő

Prostitúció

Erkölcs

Egészségügy
Gazdasági 

szempontok

Vallás
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a kábítószerek egyre nagyobb gondot okoz-

és a szakemberek számos javításra, korrigálásra szoruló dologra 

 jogegységi határozat megjelente-

A történelem során ugyan sokféle elképzelés volt, sokféle modell jött létre, de a problémát 

enyhíteni, kezelni. Akár a 

tanulmányok eredményeit ele-

 egy igazi, végleges megoldás körvonala. Ez persze 

ályozás valamilyen formájáról, és hagyni 

kellene a problémát úgy, ahogy van. És azt sem jelentheti, hogy ne kellene keresnünk más 

Végignézve az állam szerepvállalását a prostitúció szabályozása tekintetében, megállapíthat-

egészségügyi szabályok betartatása (járványok terjedésének megakadályozása), 

egyrészt az anyagi, pénzügyi megkö-

leginkább az adóbevételeken keresztül, és jelenti az olyan közgazdasági 

szempontokat, mint a piaci kudarcok, ezen belül kiemelten az externáliák problemati-

szabályozására ható legfontosabb tényezők 

 

séget kap, számos dologtól, legfőképpen a társadal-
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mi-gazdasági-politikai helyzettől és a különböző megközelítések mindenkori erőviszonyától, 

a megvalósítások támogatottságától függ. 

Az elképzeléseknek, megoldásoknak – igaz eltérő megközelítésben, gondolatmenetben, de – 

két iránya lehetséges: 

� nem szabad, vagy nem kell semmilyen szabályozás (vagy mert nincs erre szükség, a 

beavatkozás csak rontana a helyzeten, vagy mert az emberek maguktól belátják, hogy 

a prostitúció nem elfogadható, vagy mert a probléma eltűnik egy új társadalmi beren-

dezkedés létrejötte esetén), 

� szükséges valamilyen szabályozás alkalmazása (vagy a kínálati oldalt, vagyis a prosti-

tuáltakat kell szabályozni, ellenőrizni, korlátok között tartani – akár feltételek betarta-

tásával, akár teljes tiltással –, és/vagy a keresleti oldalt, azaz az igénybe vevőket kell 

szabályozni – büntetés, szankcionálás segítségével). 

A prostitúció szabályozásának nemzetközi és hazai történetét áttekintve, illetve a megoldási 

utak szempontjából tipikusnak tekinthető országok gyakorlatát elemezve érzékelhető, hogy a 

megvalósítások a társadalom számára látható részre próbálnak/próbáltak valamilyen 

megoldást nyújtani. A látható prostitúción belül is elsősorban az utcai szexszolgáltatókra, és 

ahol engedélyezték, ott a bordélyházakban található prostituáltakra terjed ki a szabályozás. 

Probléma az is, hogy a legtöbb megoldás a női prostituáltakról szól, és a másik nemhez tarto-

zók (esetlegesen felmerülő) sajátosságaira nem tért ki. Az emberek elől rejtve maradó, látha-

tatlan prostitúció gyakorlatilag mindig szabályozatlan maradt. Ez kettős értelemben is igaz. 

Egyrészt a szabályozások kevéssé foglalkoztak a titkos prostituáltakkal. Másrészt egészen 

más típusú szabályozást fogalmaztak meg a kvázi prostitúcióval (gondoljunk a masszás-

szalonoknak feltüntetett intézményekre, a call-girl hálózatokra, a partnerközvetítő irodákra, a 

szállodai hölgyszolgálatokra stb.) szemben. Már a témában tartott első konferencia előadá-

somban (Sárkány 2004) hangsúlyoztam – pedig akkor lényegesen kevesebb rálátásom volt a 

témára, mint ma – csak úgy érhető el előrelépés a kérdésben, ha a prostitúció egészére kiterje-

dő, de a sajátosságokat figyelembe vevő szabályozást érvényesítenek.  

Teljesen egyetértek egy néhány éve megjelent, de általam csak most olvasott tanulmánnyal 

(Albert et al. 2007), amely szerint a prostitúciónak különböző szegmensei vannak, ame-

lyek eltérő megoldásokat követelnek meg. A szerzők a szex-szolgáltatók alábbi négy cso-

portját különböztetik meg: escort és call girl hálózatok; bordélyok, bárok, klubok, masszázs-
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szalonok stb.; magánlakásokban tevékenykedők; utcai prostituáltak. Szerintük nem jó az, ha 

egységes jogi és gazdasági szabályozást alkalmaznak a prostitúcióra, hanem az említett rész-

piacokra eltérő megoldásokat szükséges működtetni.  

De bármilyen megoldást alkalmazzunk is, csak ennek segítségével nem tudjuk a problémák 

gyökereit megoldani, és csak a társadalom számára „látható” területeken érhetünk el eredmé-

nyeket. Éppen ezért a sikerre nagyobb esélyével számolhatunk, ha a szabályozási módszerek 

többféle tárházát alkalmazzuk együtt, azaz akkor lehetünk igazán eredményesek, ha mind a 

keresletre, mind a kínálatra ható eszközöket egyszerre alkalmazzuk, ezzel erősítve a pozitív, 

és csökkentve a negatív hatásokat. 

6. További lehetséges kutatási irányok 

A kutatás folytatásának több nagyon fontos, lehetséges iránya vázolható fel. 

Az első irány a prostitúcióról alkotott társadalmi vélemények felmérését és elemzését jelenti. 

Korábbi megállapításomnak megfelelően egy szabályozás sikere a társadalmi támogatottsá-

gon is múlik, ezért mindenképpen jó lenne pontosabb hazai képet kapni erről. A megkérdezé-

sek két szegmensben és azoknak megfelelő módszer alapján folyhatna. Lehetne a témát illető-

en lakossági megkérdezéseket végezni, és szükség lehetne szakértői mélyinterjúk segítségé-

hez folyamodni. 

A második továbblépési lehetőség a téma egy érdekes és manapság egyre elterjedtebbnek 

tűnő, de valójában kevéssé vizsgált irányába, az ún. főiskolás prostitúció területére vinne át. 

Sokszor olvashatunk arról, felsőoktatásban tanuló lányok (esetenként fiúk) jövedelem-

kiegészítés céljából, időnként testüket áruba bocsátják. Ám valódi vizsgálatok nem lelhetők 

fel ezen a téren. Azért is vonz ez a téma, mivel főiskolán oktatok, így számomra különösen 

érdekes lehet ez a terület, és talán könnyebben is juthatnék használható információkhoz. 

A folytatás harmadik útja – az előzőhöz hasonlóan – a prostitúció egy szegmense felé vezet. 

Valójában egy régóta fennálló, manapság egyre nagyobb jelentőséget kapó, és hazánk számá-

ra is egyre fontosabbá váló területéről, a szexturizmusról van szó. A vizsgálatok körének 

ebbe az irányba való kiterjesztése rámutathat arra, milyen különbségek vannak a férfi és női 

ügyfelek, illetve a különböző nemű szexuális szolgáltatók között. A kutatásból kiderülhet, 

milyen eltérés mutatkozhat az ún. románc-turizmus és a szexturizmus között. És megtudhat-

nánk, jogosak-e ezek a megkülönböztetések. 
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Negyedik kutatási irányként a prostitúció közgazdasági modelljeinek bemutatását, kritikáját 

és továbbfejlesztését tekinthetjük. A (külföldi) szakemberek különböző modellek megalkotá-

sával, és azok számszerűsítésével is próbálkoztak. A kapott eredmények nagyon érdekesek, 

tanulságosak, ám sokszor vitathatók is. És mindvégig ott lebeghet szemünk előtt a fő kérdés, 

vajon szabad-e közgazdasági modelleket alkotni a prostitúció területén vagy sem, vajon 

mennyire modellezhető ez a speciális piac? 

Végül, de valóban nem utolsó sorban, nagyon izgalmas – a témát jól kiegészítő – területként 

szolgálhatna a prostituáltakkal foglalkozó könyvek és filmek feldolgozása, rendszerezése. 

Itt gondolhatunk a szépirodalmi könyvekre, illetve művészfilmekre éppúgy, mint a prostituál-

takkal kapcsolatos riportkönyvekre, -filmekre, vallomásokra stb. Kétségtelen, hogy ez nem 

jogi, illetve közgazdasági megközelítésű tudományos munka, de nagyon sok olyan adalékul 

szolgálhatna ahhoz, hogyan látja a külvilág, valamint kérdéskör szereplői a prostitúciót, az 

ehhez vezető utat, a kilépés lehetőségét stb. És nagyon sok dolgot lehetne ezekből hasznosíta-

ni a prostitúcióhoz való út megelőzése területén. Nagyon sok érdekességet kínálna mindennek 

a tér- és időhorizonton keresztüli elemzése is.   

Bármelyik irányt választjuk, biztosak lehetünk abban, hogy nagyon izgalmas területekre kerü-

lünk át, és talán annak megválaszolásához is közelebb juthatunk, hogyan érdemes szabályozni 

a prostitúciót? 
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1. Introduction – the actuality of the research theme 

We must accept and agree with the conclusion of Anna Bethlen: „considering the magnitude 

and weight of the problem, there is no relevant scientific research taking place in Hungary at 

the moment (nor was there any in the past); universities and research institutes are not con-

ducting research into the social impact or background of prostitution and human trafficking, 

and furthermore the issue is not addressed in the education of experts (policemen,  doctors, 

social workers, psychologists, etc.).” (Bethlen 2010: 7) 

My thesis aims to mitigate this insufficiency and at the same time address some of the ques-

tions relating to prostitution from a legal and economic standpoint. Here I must emphasize 

„some” as it would be impossible to attempt to deal with all areas, connecting points, all sides 

and all aspects of prostitution in one thesis paper. It is also impossible to cover all of the liter-

ature that addresses prostitution in this thesis. Additionally, the restraint on length puts added 

limitations on providing any kind of overview on the literature available in this field. I will 

address the main themes in the first chapter of my thesis. 

Based on the opinions of the experts of this field and the public as well it is evident that the 

existing legal framework for prostitution in Hungary is inadequate7. Accordingly, my thesis 

aims to allow a step forward and further the existing state and facilitate a solution. My goal is 

to supplement and augment the questions on the regulation of prostitution – by legal and eco-

nomic approach – and shed some light on the issue with the help of unused or seldom used 

tools. My examination will be from three angles. First, I wish to provide an overview of the 

history of the legal framework and the implementation of regulations and related initiatives. 

Secondly, I will provide statistical bearing into the magnitude of prostitution and its influenc-

ing factors. This is the area of utmost focus which will be analyzed from a multitude of direc-

tions with a number of different methods. To conclude, I will provide insight based on so 

called country specific research and unveil the typical approaches exclusive to certain coun-

tries and attempt to compare the various methods. 

 

 

                                                           
7 This topic will be discussed in more detail in chapter 4.  
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Despite the vast amount of literature and publications utilized for this thesis, we may surely 

stumble upon a plethora of materials in this field of research. I must add, however, that if one 

were to want to process everything, it may prove to be an impossible task. When observing 

the multitude of available sources and literature, I have attempted to utilize as much and as 

wide a spectrum as humanly possible. 

I would also like to express my profound thanks and gratitude to everyone that has helped and 

encouraged my work, those who have accepted and tolerated the many the things that we had 

to forgo while working on this thesis, and those who have helped me overcome any hurdles 

along the way. I therefore acknowledge the help of János Rechnitzer DsC who accepted me to 

his doctoral school and allowed the individual study plan. I also owe profound thanks – natu-

rally – to my advisors Dr. Katalin Solt and Dr. Miklos Losoncz, who have encouraged me, 

and provided their full support. I must also express gratitude to everyone that has in any way 

contributed to my work (with personal talks, counseling, guidance, their comments at a con-

ference, etc.). I must also underscore the work of the opponents of two of my workplace dis-

cussion – Katalin Petro and Zoltan Bugovics, Zsigmond Harmat, and David Takacs – who 

have provided extremely useful, correct and constructive insight and comments. I also owe 

my employer, Edutus College (formerly MÜTF) and its directors thanks and wish to express 

my gratitude to my colleagues for their patience and assistance in finishing this work. I specif-

ically would like to thank my colleagues Dr. Andrea Némethnél Gál and Judit T. Nagy who 

provided an abundance of ideas, advice, and suggestions to the statistical section of this thesis. 

Last, but certainly not least I want to thank my family for their enduring support during the 

course of my work. 

2. Theme, goal and methodology of thesis 

My thesis aims to examine some of the questions relating to prostitution from a legal and eco-

nomic standpoint. 

The underlying reasons for selecting this topic are as follows: 

• The relevance of this topic is timeless. Prostitution has been present since ancient times – 

despite the different approaches taken in its regulation – and there are no signs that indi-

cate it fading. This of course does not mean that attempts should not be made to diminish 
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its prevalence. We know that everyone encounters this problem on a day to day basis and 

has some opinion on the issue. 

• This issue has been growing in relevance from Hungary’s transformation from socialism 

and remains at the center stage to this day. There have been a number of changes in regu-

lating prostitution in Hungary, however, we can be sure that there will be many more 

changes to come as the current solution is far from perfect. The issue has been addressed 

for and against by many civil organizations, and institutions from a large number of vary-

ing approaches, and angles. There were demonstrations, anti-demonstrations, awareness 

programs, whole day events, conferences discussing the issue. 

• Thirdly, prostitution is connected to almost every area of the legal system. Accordingly, it 

has penal-, economic- and other legal implications alongside its pertinence to the Consti-

tution. A number of different parts of the Hungarian Constitution of 1949 relate this ques-

tion (public order, public safety, public morale, as well as freedom to do business). Even 

the newly enacted Constitution of Hungary (in 2011) prohibits the trafficking of human 

beings, which is an issue closely related to prostitution. Hungary, moreover, has also 

signed the New York Convention (Convention 1950), that deals with fighting against hu-

man trafficking and prostitution, thus tying question of prostitution to international law 

and human rights. 

• Fourth, the economic implications of this issue are noteworthy and paramount. One inter-

esting phenomena is the inclusion of prostitution as a part of the Hungarian Registry of 

Services compiled by the Hungarian Statistical Office. Originally, it was added as “sexual 

services” (code: 93.05.10.4) then from 2008 it was moved to “other not-classified personal 

services” (code: 9609)8. This means that these „girls” are legally operating sole proprietors 

who can issue invoices, in other words the government – in theory – may have direct in-

come from prostitution. 

• Fifth, there are a multitude of regulations relating to prostitution that can be observed 

among various countries through the course of time. States vary their stance on the issue 

between the prohibition-toleration-permission triad. 

                                                           
8
 This includes: 1) astrology and spiritual activities; 2) social activities, such as escort service, partner locator 

services, wedding agencies; 3) a animal care (ex. feeding, location, training); 4) genealogy; 5) tattoo, body pierc-
ing; 6) shoe cleaning, shining, bell boy service, door man (at a restaurant, hotel that parks your car) etc.; as well 
as 7) coin operated services (passport photo machine, scale, blood pressure machines, coin operated lockers etc.). 
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The main objective of my research is to advance the regulation of prostitution, its practical 

application to find a solution to this issue. With this in mind, my thesis is built upon three 

pillars – the refinement of how we define prostitution, the historical overview of legal and 

regulatory framework, and the statistical analysis of prostitution. 

In order to achieve this goal, the following questions needed to be answered during the course 

of this thesis: 

1. Is how we define prostitution today in Hungary adequate? 

2. What are the areas where we need to refine this definition? 

3. What are the types of regulations and enforcement tools used from the beginning to 

present day? 

4. How have the solutions to regulation evolved in Hungary? 

5. What conclusions can we derive by analyzing statistical data of prostitution? 

6. What factors, attributes can be related to prostitution? How close are these relation-

ships? 

7. How do the different social-economic indicators influence the number and per cent of 

prostitutes? 

8. What methodologies are available to estimate the number of prostitutes, the percent of 

prostitutes within a population? 

9. How can we characterize the three countries that have taken a diverging path on han-

dling the issue of prostitution, namely: Sweden, the Netherlands, and Hungary? 

10. What types of statistical analyses can we conduct with the numbers relating to prosti-

tution from these three different countries? 

In order to answer these questions I have divided my thesis into 7 chapters. 

The first chapter in effect comprises of the introductory parts. 

The second chapter is a rather brief, but all the more important part of the thesis that clarifies 

and refines the concept of prostitution. I will therefore start out with the existing definition 
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used in Hungary today, and by analyzing all aspects make recommendations to the refinement 

of its definition, more precise use. This chapter, thus, encompasses the theoretical-critical 

analysis. 

Chapters 3 and 4 focus on a historical overview of prostitution in order to shed light on the 

characteristics of regulatory solutions, models, their strengths and weaknesses in a global 

manner and in Hungarian practice. These two closely related chapters will showcase both 

international and Hungarian regulatory framework pertaining to prostitution. The goal once 

again is to arrive at today’s practices by way of historical examination of legal framework. 

The fifth and by far the largest section looks at the lesser analyzed area of prostitution, the 

world of statistical analysis and statistical models. This section aims to observe the plethora of 

data on prostitution from a multitude of angles. In order to achieve this, I have tried to use 

varying approaches and (estimated) data to characterize prostitution. I have reviewed data9 

relating to prostitution from nearly 200 countries and have used different analytical tech-

niques to try to describe prostitution, characterize it, and shed some light on connections. Ad-

ditionally, I have attempted to make estimates on the number of prostitutes and the per cent of 

population by varying methods. 

The sixth chapter discusses three countries (including Hungary) with completely different 

approaches taken on the issue of prostitution from 1990 to current day. Alongside prostitution, 

I will also be analyzing one other large area of illegality, an area that is regulated very much 

like, and having very close ties to prostitution: drugs. Accordingly chapter will introduce and 

examine statistical data of different countries. Chapters 5 and 6, therefore, will approach the 

issue from a statistical standpoint and provide analysis accordingly. 

Chapter 7 appraises the hypotheses, and examines the scientific conclusions of this thesis and 

analyzes the possible ways to proceed. 

Alongside the normal, italicized, bold and underscored fonts used throughout this thesis, I 

have used the following, more important visual indicators: 

 I have used this red, indented bullet point to signify areas where important observa-

tions, conclusions are found. 
                                                           
9 Naturally (as a consequence of the theme and method of gathering data) it is impossible to collect all infor-
mation from every country. As a result there were times when I was able to analyze nearly 200 countries’ worth 
of data and times when I was limited to a lot less. This depends on the type of analysis I conducted. 
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I have used borders around text to signify a way to separate hypotheses from other parts my 

thesis. 

3. The hypotheses of the thesis 

The area where I saw an opportunity and need to make hypotheses was in the statistical area 

of my PhD thesis. The hypotheses I set up in relation to my area of study are as follows: 

First hypothesis: there is a larger number of prostitutes/larger rate of prostitution in a coun-

try where prostitution is permitted, than in countries where there is a prohibition of the same. 

Second hypothesis: there is a connection between geographic location of a country and pros-

titution. There are continents where prostitution is allowed to a greater extent, while the same 

for other continents is less true. 

Third hypothesis: there is a distinct link between the dominant religion of a country and the 

form and magnitude of prostitution. 

Fourth hypothesis: the number of prostitutes is greater in countries with a larger population; 

with a small per capita GDP; where there is a larger gender- and income inequality; where 

the unemployment rate is higher; where the role of tourism is greater in the economy of a 

country; and where corruption is more prevalent. 

Fifth hypothesis: the rate of prostitutes is greater in countries, with smaller per capita GDP; 

where there is larger gender- and income inequality, where the unemployment rate is higher 

and where corruption is more prevailing. The rate of prostitutes within a country is not influ-

enced by the population of that country. 

Sixth hypothesis: the type of regulation pertaining to prostitution and/or drug use that will be 

successfully implemented within a country is highly dependent on the magnitude of the prob-

lem, its social support and the practices of the surrounding countries. Whether implementing 

the prohibitive or permissive approach to the problem of prostitution and/or drug use, we will 

not resolve the root cause of the issue, but rather only tackle an area “visible” to society. The 

regulation of prostitution and/or drug use can only be effective if we use tools to influence 

both the supply and demand side at the same time. 
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The acceptance or rejection of the hypothesis above will be dealt with in chapters 5 and 6, 

with the analyses of statistical data! 

4. Appraisal of the hypotheses 

First hypothesis: there is a larger number of prostitutes/larger rate of prostitution in a coun-

try where prostitution is permitted, than in countries where there is a prohibition of the same. 

In order to accept or reject this hypothesis, I used variance analysis of 72 countries. The F 

statistics did not support my hypothesis. In other words, there was no connection between the 

number of prostitutes nor the rate of prostitutes and the prohibitive or permissive nature of it 

in any way or form. This hypothesis must therefore be rejected. 

Second hypothesis: there is a connection between geographic location of a country and pros-

titution. There are continents where prostitution is allowed to a greater extent, while the same 

for other continents is less true. 

While the diagram containing 198 countries relating to the legalization of prostitution showed 

some correlation between the factors, the different independence-analyses depicted a very 

weak, stochastic relationship between geographic location and the type of regulation of prosti-

tution. I arrived to similar conclusions when analyzing the data from 72 countries (using sin-

gle factor variance analysis) pertaining to correlation between the rate of prostitutes and the 

geographic location of countries. Based on the above, we have no option but to reject the 

second hypothesis. 

Third hypothesis: there is a distinct link between the dominant religion of a country and the 

form and magnitude of prostitution. 

The independence-analysis of almost two hundred countries showed, that there is only weak 

stochastic relationship between the dominant religion of a given country and the type of regu-

lation of prostitution. The statistical analyses conducted on the data of 72 countries concluded 

that there is a correlation between the number of prostitutes and religion, while the same 

could not be said for the rate of prostitutes and religion. Accordingly, I have party accepted 

and partly rejected this hypothesis. 

Fourth hypothesis: the number of prostitutes is greater in countries with a larger population; 

with a small per capita GDP; where there is a larger gender- and income inequality; where 
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the unemployment rate is higher; where the role of tourism is greater in the economy of a 

country; and where corruption is more prevalent. 

A range of statistical analyses (correlation, regression, factor analysis) have concluded that 

there is a strong correlation between the population of a given country and the number of 

prostitutes. Although there is only a weak correlation to the majority of the variables, the 

analyses pointed out the poverty and income inequality are detrimental factors in the number 

of prostitutes. 

Based on the above, we can partially accept the fourth hypothesis. 

Fifth hypothesis: the rate of prostitutes is greater in countries, with smaller per capita GDP; 

where there is larger gender- and income inequality, where the unemployment rate is higher 

and where corruption is more prevailing. The rate of prostitutes within a country is not influ-

enced by the population of that country. 

During the course of my analyses, both correlation- and regression analyses have concluded a 

slightly lower than medium correlation between the proportion of prostitutes within a popula-

tion and the variables of per capita GDP, the gender- and income inequality, unemployment 

and corruption. Additionally, I have also found the correlation between the population of a 

country and the proportion of prostitutes within a country to be negligible. Accordingly, I 

have concluded to accept my fifth hypothesis. 

Sixth hypothesis: the type of regulation pertaining to prostitution and/or drug use that will be 

successfully implemented within a country is highly dependent on the magnitude of the prob-

lem, its social support and the practices of the surrounding countries. Whether implementing 

the prohibitive or permissive approach to the problem of prostitution and/or drug use, we will 

not resolve the root cause of the issue, but rather only tackle an area “visible” to society.  

The regulation of prostitution and/or drug use can only be effective if we use tools to influ-

ence both the supply and demand side at the same time. 

The practice that Sweden instituted with relation to a drug and prostitution free society can be 

characterized as successful. One element of this success has to do with the fact that the society 

accepts and supports this stance on the issue. Secondly, the magnitude of the problem is be-

low that of many other countries. More and more, not only neighboring countries look to 

adapt the Swedish model. The Dutch – or liberal – model is ever increasingly in need of a 
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makeover, whereas the solutions of neighboring countries are somewhat mirrored in Hunga-

ry’s problematic solution to this issue. 

The analysis of three countries has concluded that neither one of the three approaches pro-

vides a permanent solution to the problem. The different approaches to regulation only affect 

the visible spectrum. We must also acknowledge that with the advent and predominance of 

the Internet we must utilize different approaches to resolving this issue. 

If we examine the history of legal framework and implementation of laws pertaining to prosti-

tution, we can conclude that they have helped alleviate the problem, however, have not been 

groundbreaking. All but one of the existing regulations have tackled the problem of prostitu-

tion from the supply side. Only in the case of the Swedish model can we talk about the de-

mand side regulation of the issue. If we were to influence both supply and demand sides, we 

could presumable achieve a much larger step forward in the right direction. 

Based on the country specific studies and statistical analysis of country data, I have concluded 

to accept this hypothesis. 

 

5. The innovative and novel scientific conclusions and findings of the thesis 

The innovative and novel scientific conclusions of this thesis are the more refined definition 

of certain concepts and terms, and novel approach taken in their analyses. 

One such term more precisely defined is the concept of prostitution. In this respect I have 

contemplated a more refined definition and a clarification on what we understand by this con-

cept. 

Prostitution has no really clear and precise definition. On one hand, there is a tendency to 

oversimplify reality, or define it with vague, and ambiguous terminology, or attempt to char-

acterize it from only one viewpoint. 

It is worth noting the definitions collected by Mariann Kránitz here, which defines prostitu-

tion as: 

− from the female standpoint: one of the oldest occupations, 

− from the male standpoint: sexual please purchased from money, 
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− from a social standpoint: a necessary “bad”, a moral failure, one form of deviance. 

My definition, that is very close to the one used by the Hungarian lawmaker, albeit more pre-

cise can be summarized below10: 

− the person offering sexual services and/or the person in direct contact who seek to 

gain financial and monetary benefit, 

− in order to sexually arouse and/or satisfy 

− by usually physical contact, 

−  independent of its time, and the person paying for such services, 

− where each and every case intent is paramount. 

I am still a firm believer in Emil Schreiber’s opinion as written in 1917, where he states that 

“the moralist will always define prostitution differently from a sociologist, the doctor will 

arrive at a different conclusion that the lawyer and theory will always see a different meaning 

and magnitude to prostitution than a man of practice.” (Schreiber 1917:3) 

The novel conclusion of the research is the separation of the concept sex industry into three 

segments. Approach of the sex industry by the VVR method, in other words the visual, the 

virtual and the real method means separating prostitution within the sex industry. 

In my opinion, the sex industry can be separated into three segments: 

− visual sex industry (this segment includes the sexual entertainment facilities, peep-

shows, facilities showing this type of content, erotic- and sex-exhibits with live shows, 

sex shops, etc.); 

− virtual sex industry (sex industry over the Internet or on-line  sex industry, including 

sex and porno movies, these types of photographic content, and sex phone services); 

− real sex industry (aka prostitution). 

 

The first two groups can be called the “all for your eyes and ears sex industry”, or the porno 

industry, while the later – in many respects – the “hands on sex industry” or “tangible sex 

industry” or a “narrower sense sex industry.” 

                                                           
10 The original definition in bold, my corrections, and refinements are in italics. 
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Figure 3: Division of the sex industry 

 

Source: my own diagram 

My thesis covers the area defined as the “real sex industry” in the categories above.11 

Let us summarize the purpose and characteristics of the different legal and economic regula-

tions and initiatives in the table below! 

                                                           
11 I must admit that the terms sex worker and prostitute have somewhat different meanings. I used these terms 
interchangeably. My approach was similar when considering “prostitute” and “sexual service provider” and 
many other terms. I do this in order to become a neutral observer and not side with any one opinion or definition. 

Virtual 

sex 

industry

Real 

sexindustry
(prostitution)

Visual 

sex 

industry
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Table 5: The characteristics of regulatory models of prostitution 

Type of regulation Purpose Prostitute Prostitution Economic 
“regulation” 

Reglementational 
permittance, with 

registering and con-
trol 

not a criminal legal supply side 

Neoreglementatio
nal 

permitted for indi-
viduals 

not a criminal 
legal for in-
dividuals 

supply side 

Abolitionist abolish regulations not a criminal tolerated none 

Moderate aboli-
tionist 

allowed with condi-
tions 

not a criminal 
legal for in-
dividuals 

supply side 

Neo abolitionist 
rejection as unac-
ceptable life style 

does not exist does not exist no need 

Marxist (socialist) 
there is no prostitu-
tion if there is no 

capitalist 
does not exist does not exist no need 

Anarchist 
prostitution will 
disappear if new 

social order 
does not exist does not exist no need 

Prohibitionist 
complete prohibi-

tion 
criminal illegal supply side 

„Swedish model” 
punishment of con-

sumer 
not a criminal crime to buy demand side 

Source: (Borai 1996a, Borai 1996b, Fehér 1997a, Fehér 1997b) and own creation. 

During the course of my research I have studied the Hungarian approaches to regulation, 

which is summarized below: 

– In the middle ages, Hungary was characterized by brothels operated by cities similar 

to that of Germany. Brothels, therefore, were the most prevalent area of prostitution in 

Hungary at that time. These places operated outside the walls of the city, and were 

thus in a status of permittance, in other words Hungary had a typical 

reglementational system in terms of regulation. 

– This period was followed by a prohibitory period of Maria Theresa . 
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– By the end of the 18th century at the time of Joseph II, the regulation of prostitution 

returned to that characterized by reglementation, which at the time was not accompa-

nied by medical checks. 

– From the 18th century on, there were minor, but insignificant changes to the system of 

reglementation, which was replaced by the prohibitionist approach from 1950 to 

1993. 

– The Hungarian legal framework took the approach of abolitionist between 1993 and 

1999, however, in a slightly peculiar way. The term was removed from the penal code, 

however, at the same time this offense still remained a misdemeanor. 

– From 1999, regulations in Hungary can be characterized by a mixture of the 

neoreglementation and moderate abolitionist systems, as prostitution is present in 

the penal code, however, by adhering to extremely stringent conditions, the legal 

framework also takes a liberal stance on the issue of regulation. 

A newfound terminology coined by this thesis is the term DACC (D=drugs, A=alcohol, 

C=coffee, C=cigarette), that constitute a distinct segment of the special markets, is the group 

of so-called obsession-goods, which all share common traits and characteristics. 

„Let us try to collect the characteristics – relevant to our study – of these goods: 

− every element can be characterized as relating to the individual, in other words they do 

not come about to benefit a community, and their “consumption” – legally or illegally 

– is done through a market. 

− they are atypical in terms of fulfilling a need of a society, 

− their consumption can be characterized as something that relieves stress, 

− as a consequence of the previous point, it can easily become addictive to its consum-

ers, 

− they can become dangerous for both the involved persons (consumers, and service 

providers), as well as their environment, 

− their consumption is closely related to each other (in many cases they more or less 

augment or substitute each other), 

− their social regulation can be either prohibitive, permissive or tolerating in nature, 

− as a result there is an illegal market for all of these goods that is significant in magni-

tude, 

− this results in its close ties to crime and criminal activities. 
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The main difference between these goods is social acceptance. There are special goods, that 

society accepts and in fact – by way of taxes or excise duties – the government is a benefactor 

of their consumption. There are special goods that stir great conflicts in society and do not 

increase the income of the state. There are, moreover special goods whose consumption are 

prohibited by society and do not wish to make a profit off of the consumption of such. 

“We must also add that the social acceptance of special goods varies greatly from one country 

to the other which can be attributed to many factors.” (Sárkány 2008: 596) 

It is a well known fact that prostitution and drug use are closely linked to each other. One of 

the most pertinent reasons for someone choosing the path of prostitution is their involvement 

with drugs. Many times the funds necessary for ones daily dose of drugs can only be made by 

the sale of ones’ body. Conversely, the burdens of prostitution can only be overcome by those 

providing the service is by using drugs. 

The legal framework regulating drug use and prostitution are very similar. In the three coun-

tries that I had analyzed, I noticed a comparable approach to how prostitution was regulated 

and how legal sanctioning and control of drug use was approached. While the Netherlands are 

characterized by liberal policies in regulating both, Sweden is on the viewpoint of strict pro-

hibition, while Hungary on the level of the individual – in a somewhat paradox way – is on a 

somewhat tolerant stance, while on a social level is prohibitive. 

One of the novel findings of this thesis is the statistical analysis of prostitution. 

With such analyses, I have managed to meet four different goals at the same time: 

� During the course of my research I have not found any analysis based on this many 

countries and such a wide spectrum of data. 

� Secondly, I have not come across such an extensive and wide reaching examination of 

data anywhere else. 

� Third, by way of statistical analyses, I was able to prove theses and connections and 

effects that have been accepted before, but were never underscored by solid numerical 

evidence. 

� At the same time I was able to set up single- and multiple regression analyses and 

models that could be utilized to estimate the number and proportion of prostitutes. 
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The previous is well displayed by the table below, where I summarize and compare the data 

between the most often cited and thus most relevant works on prostitution and the data from 

my works. 

Table 6: Main characteristics of analyses on prostitution 

Subject of analysis Analyzed countries Author(s) publica-
tion year 

Relationship between population and 
the number of prostitutes 

13 Western-European 
countries, 35 USA 
states. 

Moffatt, P. G. 2005 

Estimation of the proportion of 15-
49 year old sex workers.  

62 countries through 
the world. 

Vandepitte et 
al. 

2006 

Analysis of the factors influencing 
the proportion of female sex workers 
with HIV/AIDS 

77 countries through 
the world. 

Talbott, J. R. 2007 

Analysis of the factors influencing 
human trafficking. 

39 European coun-
tries. 

Jakobsson – 
Kotsadam 

2010 

Relationship between prostitution, 
geographic location and religion. 

198 countries through 
the world. 

Sárkány, P. 2011-12 

Analysis of the relationship between 
the number of prostitutes, the type of 
legalization of prostitution and reli-
gion. 

72 countries through 
the world. 

Analysis of the factors effecting the 
number and proportion of prosti-
tutes. 

72 countries through 
the world. 

 
Source: own creation 

 

The most difficult task in doing the analyses was my attempts at collecting data. In order to 

improve the quality of data I focused on using many sources and one that were deemed most 

reliable. Where possible, I consulted the statistical data available from Statistical Offices. 

Where this was not possible, I tried to compare similar data on the same subject from different 

sources. By the nature of this topic, I was forced to use studies, research material of other uni-

versities, or estimates of statistical data. 

 With the previous said, if we are to conduct any sort of analyses on prostitution we 

must accept that we will have to rely on estimated data for our work, where there 

will always be a certain degree of uncertainty. 
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When conducting the statistical analysis, my aim was deal with the following areas: 

What is the relationship between regulatory solutions on prostitution and 

� the number and proportion of prostitutes,  

� the geographic location of a country, 

� the dominant religion of a country? 

 

I also wanted to analyze the magnitude and strength that different social-economic factors 

have on the number of prostitutes. I wanted to analyze if any of these factors has an especial 

effect on the number of sex workers. 

During the course of my work, I also wanted to examine whether or not I can provide an esti-

mate on the number or proportion of prostitutes with varying statistical methods. 

To answer these questions, I used 18 different variables with data collected from a multitude 

of sources. I have summarized my findings in the table below. 

Analyses of such proportions and magnitude has yet to be witnessed in Hungary, as no institu-

tion, organization, or research facility has taken on comparing and analyzing such a large 

amount of data. I firmly believe that this thesis provides a much needed contribution to this 

field. If considering international literature, however, we also only find a very narrow area of 

study and observation, with fewer countries sampled and/or fewer variables considered in the 

process. 

Table 7: The definition of variables and sources of such used in the study 

Name Description Data source 
PROST-L Classification of countries into one of 

the solution categories (level of legal-
ization). 

For every factor: 
� The Legal Status of Prostitution by Country (CharstBin 

website, 2009 findings, 202 total countries) 
� 100 Countries and Their Prostitution Policies 

(ProCon.org website, 2009 findings, for 100 countries) 
� Prostitution by Country (Super Directories website, that 

has links to 263 country data) 
� Prostitution in Europe (Spiritus Temporis website, 46 

European countries based on the Universal Declaration 
of Human Rights) 

PROST-D 
 

Like the previous, but only two vari-
ables (dummy): 1=completely pro-
hibited, 0=not prohibited. 

PROST-T Classification of countries based on 
regulation of prostitution + brothel + 
(complete legalization). 

POP-No Size of population. � CIA – The World Factbook 
� EUROSTAT 

F-15-50 females aged 15 to 50. � UN Department of Economic and Social Affairs, Popu-
lation Division 

PRO-Rate proportion of female prostitutes ages 
15 to 49. 

For ever factor: 
� CIA – The World Factbook 
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PRO-No the number of female prostitutes ages 
15 to 49. 

� Cockayne, Andrew (2002) 
� Factbook on Global Sexual Exploitation (adatok 

forrása: The University of Rhode Island – Kingston, 
New York state, USA) 

� Vandepitte et. al (2006) 
CONTI Classification of country by continent 

 
� Countries by Continents. One World - Nations Online 

(following UN classification)  
� CIA – The World Factbook 

RELIG Classification of country by world 
religion (based on dominant religion 
in country). 

� World Facts and Figures. Religion Statistics by Coun-
try (CIA - The World Factbook based on 2001annual 
data of 235 countries) 

� Religions by country as of 2007 (based on Wikipedia, 
237 countries) 

GII Gender inequality indicator. � The Human Development Report Program  (HDRO) 
funded by the UNDP 

GDP Per capita GDP data. � CIA – The World Factbook 
� EUROSTAT 

GINI Income-inequality indicator (GINI). � CIA – The World Factbook 

5INC Ratio of top fifth to bottom fifth 
based on income. 

� EUROSTAT 

POOR Relative median poverty split, in 
other words difference between the 
income of those below the poverty 
line and the poverty line in percent. 

� EUROSTAT 

UNEMP Rate of unemployment. � Hungarian Central Statistical Office 
� CIA – The World Factbook 

CORRU Level of corruption. � Transparency International Hungary 

TOUR-G Percent of GDP deriving from tour-
ism. 

For all factors: 
� NationMaster.com (based on World Bank) 

 

TOUR-No Per capita income from tourism..  

 

Source: own creation 

By way of utilizing the above in my research, I have made the following important conclu-

sions: 

 Regulating the supply side of prostitution (prohibition or legalization) almost mini-

mally impacts the magnitude of prostitution, and only distorts the rate of what is visi-

ble and what is invisible. In other words, legalization of prostitution did not worsen, 

while prohibition did not improve on the number of prostitutes. 

 The demand side regulation of prostitution may provide a real solution to the prob-

lem at hand, as the Swedish and Norwegian examples show. (The regulation of de-

mand is not a function of changing the way we control the supply side). 
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 Citizens of a richer country are usually less likely to be forced to sell their body to 

make a living. They find jobs easier, as the rate of unemployment is smaller compared 

to other countries. 

 A richer society is more likely to consistently and successfully implement measures to 

root out prostitution. A country with a higher per capita GDP has a greater chance of 

purging its society of activities deemed negative by that society (hence prostitution), 

something that would otherwise be a cause of increased criminal activities and corrup-

tion. 

 The citizens of wealthier countries can “afford” to travel to a different country should 

they need services of the sex industry. We know very well that the vast majority of the 

sex tourists are from North America, Western Europe, Australia, and Japan. 

By observing the results of my equations, I could attain the effect the size of a country’s 

population has on number of prostitutes – which happens to be have the greatest effect. The 

following table depicts the effect of a 1000 person and 1% increase in the size of the popula-

tion on the number of prostitutes. 

Table 8: The correlation between the number of prostitutes and the population 

Analyzed countries 

By what % By how many persons 
does the number of prostitutes increase if the 

size of the population  

increases by 1 %? 
increases by 1000 per-

sons? 

World 
72 countries 1,009 3 

69 countries* 0,955 2 

Europe 
34 countries 0,966 2 

32 countries ** 0,855 1 

13 countries *** 1,150 n.a. 

Africa 9 countries 0,782 3 

Asia 
21 countries 1,098 3 

18 countries * 0,973 1 

USA 35 states*** 1,450 n.a. 

Notes: * Not including India, China and Thailand. 

** Not including German, Russia and Spain. 

*** A 2005 study by Moffat, in all other cases my own research in 2011. 

Source: own calculations 
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 It is evident that the increase in the number of prostitutes is concentrated. 

On one part, it is three countries from Asia (India, China and Thailand) that provide supply of 

prostitutes, on the other part it is the African continent. I also found that there are an increas-

ing number of prostitutes in these countries in addition to the growing number of sex workers 

from these countries working in other countries around the world. This draws attention to a 

number of important issues: 

 This reiterates my earlier point that one of the most significant factors in someone be-

coming a prostitute is poverty, hopelessness, and unemployment. 12 

 The global reduction of prostitution is unattainable without a global effort to change 

social-economic conditions in the developing countries. (Needless to say that the de-

mand reduction policies implemented in Sweden and Norway are important steps, but 

if other countries do not follow them, then these solutions will become isolated suc-

cesses, and will also push the problem past their own country borders). 

 The role that Africa and Asia plays in supplying prostitutes draws attention to the fact 

that there is in fact a connection between the supply (replenishment to me more pre-

cise) of prostitution and each continent! 

The third pillar of my thesis is the country-specific studies. By way of analyzing the Swedish, 

Dutch and Hungarian data and findings, we can draw several different conclusions: 

Let us first look at the Swedes! The income derived from both drugs and prostitution in the 

past ten or more years have been virtually unchanged. We can look at this as a failure: they 

did not manage to reduce prostitution and the use of drugs. We can also look at it as a success: 

the situation has actually gotten worse in a number of other countries, whereas the situation is 

the same in Sweden. 

We cannot conclude that the problem of prostitution has been resolved, nor that prostitution 

has disappeared, however in the areas visible to society (street prostitutes) there is significant 

improvement. We must also note that there was an increase in “invisible” prostitution, which 

                                                           
12 This situation is captured and depicted brilliantly by Chika Unigwe’s book “Black butterflies” who was born 
in Nigeria and now lives in Belgium (Nyitott Könyvműhely, Bp., 2010.). The book follows the lives of four 
African girls. Their conditions at home are completely different, but they all become prostitutes in hopes of a 
better future.  
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also increases vulnerability. (This is also true for the Netherlands, however, where there was 

an increase in visible prostitution as well.) 

The Swede model – as mentioned earlier – is being implemented – in varying was – in many 

different countries and more countries are thinking of taking similar action. This definitely is 

a success. 

It must be noted, however, that a prostitution and drug free society is more easily attained in a 

country, where the magnitude and extent of these issues were not that prevalent before the 

change in regulations. 

We must also accept that we cannot end prostitution or drug use, however, at the same time 

we can reach a state that is tolerable and less noticeable by society at large and achieve a state 

where the benefits outweigh the disadvantages. To achieve this, however, society at large 

must accept the concept of “prostitution and drug free society” and neither politicians nor the 

media question the validity and necessity of such. 

In the case of Netherlands, we can conclude that the underlying policies for regulation of 

prostitution and drugs are that if we cannot stop them, then we must try to make them more 

visible and transparent thus making it more manageable in hopes of the illegal and organized 

crime elements disappearing. The concept is great, however, in practice the data shows that 

almost nothing has materialized while the problem itself seems to be growing. 

It seems then, that the attempts made in the Netherlands were unsuccessful. It is no coinci-

dence, that both areas of drugs and prostitution have seen a change in regulations although the 

idea of prohibition still is not prevalent. The magnitude of sexual services is increasing and 

the amount of drugs consumed is also increasing. With the later – alongside keeping with the 

permissive attitude – the authorities are making attempts to reduce light drug use as well as 

combating drug tourism. It seems like the benefits derived from the regulation of the two are-

as are outweighed by the negatives. 

We must also note, however, that in contrast to what many studies and experts claim, the 

magnitude of prostitution and drug use is not as great even despite the liberal approach uti-

lized by the Dutch authorities. 

In Hungary, prostitution is acceptable on an individual level, however, we must also realize 

that this system does not work. The conditions are not ideal, nor is it transparent for either the 



 

society, nor the prostitutes nor the consumers. There has been a need for change for a long 

time now. In terms of Hungary’s drug polic

spite this position, the situation does not seem to be improving, and drugs are a growing pro

lem for society with experts pointing to a number of issues that could be corrected, adjusted to 

make things better. It is no coincidence, that we see a need for change in the penal code from 

time to time. 

Throughout history, there have been many different ideas, various models, but neither was a 

real solution to the problem, and only mitigated the issue. Regardless

the history of legal framework or the country specific studies we will notice that it is difficult 

to see a real solution anywhere to this problem. This of course does not mean that we should 

all together quit in our pursuit to find 

mean that we should not search for alternative solutions to the same issue.

By analyzing the government’s role in the regulation of prostitution, we can state that it 

should keep four major tasks i

� observe religious rules,

� fulfill, meet moral standards,

� keep health standards, 

� approach via economic interest (this means a financial, economic approach to things 

in other words at least through tax income, and also means consideration of economi

factors such as market failures, and the problems with extremities, or the question of 

information asymmetries).
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The factors receiving more attention always depends on a number of different factors, but 

most importantly the existing socio-economic-political climate, as well as the balance of pow-

er between the different factors, and support for implementation of each. 

There are two possibilities for ideas and solutions– from two different approaches or trains of 

thought: 

� there is no need or necessity for any regulation (either because there is no demand for 

it, or the regulation would only worsen the situation, or because people will see for 

themselves that prostitution is unacceptable or because the problem will disappear 

with a new social order), 

� there is a need for regulation (either the supply side, in other words regulate, or control 

the prostitutes – either by way of having conditions apply, or by total prohibition – 

and/or the demand side, in other words regulate those that consume the service – fine, 

penalty, sanctioning). 

In our discourse of international and Hungarian history on the regulation of prostitution, as 

well as the countries that offer the typical solutions to this problem we must note that each 

and every solution targets the areas most visible to society. Within visible prostitution, reg-

ulation most typically extends to street prostitutes and brothels where it is permitted to operate 

by law. A second typical problem is that almost all of the solutions targets female prostitutes, 

while does not address the peculiarities that are typical to the other sex. Furthermore, regula-

tion on the invisible side of prostitution is almost non-existent. This is true for two reasons: 

first, regulations almost never deal with hidden prostitutes. Secondly, there is a complete-

ly different type of regulation for quasi-prostitutes (let us consider disguised as massage sa-

lons, call girl networks, services that act as middle agents between partners, hotel escorts, 

etc.). I have emphasized this point in my first conference on this subject (Sárkány 2004) – 

when I had considerably less knowledge on the subject than I do today – that the only way to 

make headway in this field if we have a rounded approach to the entirety of prostitution while 

considering all aspects and factors of it. 

I have recently read and completely agree with a publication (Albert et al. 2007) according to 

which there are different segments of prostitution that require different approaches to 

tackle. The authors have differentiated the following four types of sexual service providers: 

escort and call girl networks, brothels, bars, clubs, massage salons etc.; those operating in 
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private homes; street prostitutes. Their view is that in order to tackle the problem of prostitu-

tion, these four segments have to be regulated differently from each other. 

Regardless of the solution, however, we cannot get to the root of the problem and we will 

always be addressing and providing solutions for the portion “visible” to society. We will 

surely achieve greater success if we utilize a far greater barrage of tools simultaneously at the 

same time, in other words the only way to be successful is if we attack both demand and sup-

ply side thereby strengthening the positives and mitigating the negative effects. 

6. Further areas of research 

There are a multitude of directions that one can continue research. 

One possible direction to take from here is to research the social image and opinions of prosti-

tution. One of my earlier works showed a significant correlation between the success of a reg-

ulation and its acceptance by society, thus it would be imperative to gain more insight into 

this area in Hungary. The research by interviews can be done in two segments and according 

methodology. One could conduct interview among everyday citizens or one could also ap-

proach experts in the field. 

The other possible area of focus could be a growing trend becoming ever prevalent these 

days, and an area out of the scope of research done today: college prostitution. We can read 

about this phenomena many times in these days, that in order to pay the bills college girls 

(sometimes boys) sell their bodies. At the same time there is almost no research into this area 

of prostitution, which is why this topic may be especially important to me as a college profes-

sor and something that I may be able to research much better. 

A third possible direction to take – similar to the previous method – leads me to one segment 

of prostitution. In reality this segment is something that has been around for a long time and is 

becoming an epidemic: sex tourism. Analysis and research into this area may shed light on 

the differences between male and female clients, and the different service providers as well. 

The research may also point out the differences between romance tourism and sex tourism. 

We may also find out if there really is a difference between these two concepts. 

A fourth possible approach is the analysis, evaluation and advancement of economic models 

relating to prostitution . Many experts outside of Hungary have devised models to try to 
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quantify and estimate prostitution. The results are extremely interesting and often times may 

be challenged. While researching this field we may also try to answer the question of whether 

or not it is permissible to make economic models about prostitution or not or how well this 

market can be modeled. 

Last, but certainly not least one topic that may also provide a topic worth noting is to try to 

assess and process all of the literature and films about prostitution . We may want to look 

at books of literature, art movies, just like we analyze publication and reports, movies or en-

counters by prostitutes. Needless to say that this is not a legal or economic approach to re-

search, however it may be an extra element that sheds light on how the outside world and the 

involved persons perceive and see prostitution and the road leading to it, possibilities to exit, 

etc. Research in this area may be especially useful in preventing people from walking down 

that path. One additional element that may even be analyzed is how this evolves in the space 

time continuum. 

Either which road we may choose, we can be certain that we will encounter a broad range of 

newfound areas to examine and analyze and may take one step closer to answering the ulti-

mate question of how to regulate prostitution. 
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