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Mire van szükség a bejelentkezéshez?

➜ Igazolványkép
 Megjegyzés: Az igazolványkép lehetőleg új legyen, 
 szélek nélkül 45 mm magas és 35 mm széles 

➜ Személyigazolvány, útlevél, útlevélpótló igazolvány 
 vagy igazolványpótló okirat

➜ Három hónapon belül igazolás egészségügyi   
 tanácsadáson történő részvételről a ProstSchG tv.  
 (Prostituáltak védelméről szóló törvény) 10. § 1.   
 bek. szerint GESAH 14 – Egészségügyi és Fogyasz- 
 tóvédelmi Hatóság, telefon: 040-428 37-4120

➜ Aktuális lakcímbejelentő lap, amely a Hamburger  
 Bezirksamt (hamburgi kerületi hivatal) bármely
 ügyfélirodájában igényelhető. 

Megjegyzés a kézbesítési címhez: Kézbesítési címet csu-
pán lakóhely nélküli vagy külföldi személyek esetében fo-
gadunk el. A www.hamburg.de/prostitution weboldalon 
letölthető egy nyomtatvány a kézbesítési cím igazolásá-
hoz, amit a bejelentkezésnél be lehet nyújtani.

Megjegyzés olyan külföldi állampolgárok számára, akik 
nem rendelkeznek korlátlan tartózkodási igazolással:
Ilyen esetben minden olyan iratot be kell nyújtania, ami-
vel bizonyítani tudja, hogy Ön rendelkezik munkavállalási 
engedéllyel vagy olyan engedéllyel, amely alapján Né-
metországban önálló kereső tevékenységet folytathat. 

Milyen személyes adatokat kell a bejelentkezés során 
megadni?

➜ Vezetéknév és keresztnév

➜ Születési hely és idő

➜ Állampolgárság

➜ Bejelentkezésre vonatkozó jogszabályok szerinti  
 állandó lakcím vagy tartózkodási hely, illetve ezt  
 helyettesítő kézbesítési cím, valamint 

➜ azon tartományok vagy települések megnevezése,  
 ahol a tevékenységet folytatja vagy folytatni kívánja

Tanácsadás, engedélyek 
és bejelentkezések 
a Prostitutáltak védelméről 
szóló törvény alapján

Magyar | Ungarisch
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FA-BEA* Pro

A Prostituáltak védelméről szóló törvény

Minden olyan személy, aki Hamburg területén szexmun-
kásként dolgozik (nő, férfi és transzszexuális prostituált) 
2017. július 1. óta köteles nyilvántartásba vetetni magát. 

A szexmunkások (nő, férfi és transzszexuális prostituáltak)  
ahhoz, hogy prostituáltként dolgozhassanak, a bejelentke-
zésükről igazolást kötelesek kiállíttatni. A bejelentkezés 
során lehetőségük van arra is, hogy egy szabadon válasz- 
tott „fantázianévre” (pl.: munkanévre) szóló igazolás kiállí-
tását kérjék.

A prostituáltak törvény szerinti regisztrációjáért – rövi-
den ProstSchG – Hamburgban az Altonai Kerületi Hivatal 
illetékes. 

A FA-BEA* Pro Szakhatóság három feladatkört lát el: 
Információs és tanácsadó beszélgetéssel egybekötött 
nyilvántartásba vétel prostituáltként, prostitúciós tevé-
kenységhez szükséges engedélyek kiadása (prostitúcióval 
kapcsolatos vállalkozások, prostitúciós rendezvények, 
prostitúciós járművek és prostituált-közvetítés Hamburg- 
ban), valamint biztosítja a tevékenység felügyeletét és 
ellenőrzését. 

Szexmunkával (prostitúció) kapcsolatos bármilyenn kérdés 
esetén állunk rendelkezésre. 

Hamburg területén található segítő szervezetek rendszere és hatósági irodák

➊ ❑ FA-BEA* Pro
A Prostituáltak védelméről szóló törvénnyel kapcsolatos kérdések esetére, bejelentkezési és 
tanácsadó iroda, Große Reichenstraße 14, 2. emelet, 20457 Hamburg, telefon: 040-428 11-1466

➊ ❑ GESAH 14 - Egészségügyi tanácsadás prostituáltak számára
Große Reichenstraße 14, 3. emelet, 20457 Hamburg, telefon: 040-428 37-4120 
➜ Az alábbi tanácsadó irodák mindegyike névtelenül és elfogadó módon dolgozik.

➋ ❑ Basis-Projekt Segélyiroda és éjszakai szállás férfi 
prostituáltak számára (Basis und Woge e. V.)
Pulverteich 17, 20099 Hamburg (St. Georg) 
U/S Főpályaudvar, telefon: 040-280 16 07
www.basis-projekt.de

➌ ❑ ragazza e. V. – Segélyhely drogot fogyasztó
és/vagy szexmunkásként dolgozó nők számára
Pulverteich 19, 20099 Hamburg (St. Georg)
U1 Lohmühlenstraße vagy U/S Főpályaudvar
Telefon: 040-24 46 31, www.ragazza-hamburg.de

Sperrgebiet Hamburg, a hamburgi diakónusok 
szaktanácsadó szervezete prostituáltak számára 

➜ ➍ ❑ Sperrgebiet St. Georg
Lindenstraße 13, 20099 Hamburg 
U1 Lohmühlenstraße vagy U/S Főpályaudvar
Telefon: 040-24 66 24 
www.sperrgebiet-hamburg.de/sperrgebiet

➜ ➎ ❑ Sperrgebiet St. Pauli
Seilerstraße 34, 20359 Hamburg 
U3 St. Pauli | S1, S 11, S3 Reeperbahn
Telefon: 040-31 64 95
www.sperrgebiet-hamburg.de/sperrgebiet-stpauli

➏ ❑ CASA blanca – AIDS és 
szexuális úton terjedő betegségek Központja Altona-ban
Max-Brauer-Allee 152, 22765 Hamburg (Altona)
S11, S21, S31 Holstenstraße
Telefon: 040-428 37-4104 / 040-428 37-4118
www.hamburg.de/casablanca

❑ KOOFRA – Nőkereskedelem elleni koordinációs iroda 
(bejegyzett egyesület)
Pf. 500131, 22701 Hamburg 
Telefon: 040-679 99 757, www.koofra.de

További segélyszolgálatok vészhelyzet esetére

Rendőrség: 110 | Tűzoltóság / Mentők: 112 
Segélyvonal nők elleni erőszak esetén: 08000 116 016


