1.Egészségügyi tanácsadás

Védőtörvény prostituáltak
számára

2. Bejelentkezés a
közrendészeti- és iparűzési
hivatalban

1. Gesundheitliche
Stadt Braunschweig
Gesundheitsamt
Hamburger Straße 226
38114 Braunschweig

Amennyiben a prostitúcióban kíván dolgozni, azt
be kell jelentenie.
Szolgáltatásokat, mint pl. erotikus vagy
tantramasszázst
illetve
dominaként
vagy
eszkortként történő munkavégzést is be kell
jelenteni.
Nem kötelező bejelenteni:
Pornófelvételek,
peepshow,
webkamerás felvételek, telefonszex.

Villamossal: 1 vagy 2
Megálló: Gesundheitsamt/Wasserwelt

Stadt Braunschweig
Fachbereich Bürgerservice,
Öffentliche Sicherheit
Abteilung Ordnungs- und
Gewerbeangelegenheiten
Richard-Wagner-Straße 1
38106 Braunschweig

Időpont egyeztetés:

Mielőtt bejelentkezne, részt kell vennie a Braunschweig
város által előírt tanácsadáson.
Ez a tanácsadás ingyenes.

Herr Grotrian

……..

Herr Dießner

Időpont egyeztetés
rúdtánc,
Frau Kinel:

Tel.: 0531 / 470 7260

manuela.kinel@braunschweig.de

Az üzemeltető a bejelentkezés nélkül nem adhat
bérbe szobát, ez azt jelenti, hogy Önnek az
elismervény nélkül dolgoznia sem szabad.
Amennyiben mégis bejelentkezés nélkül dolgozik,
bírságot kell fizetnie.

Frau Talhofer :

Tel.: 0531 / 470 7269

anne.talhofer@braunschweig.de
Az előre egyeztetett időpont előtt, kérjük, menjen a

Tel.: 0531/ 4 70 57 36
(Raum 2.08)
Tel.: 0531/ 4 70 57 37
(Raum 2.09)

Bejelentkezéshez, kérjük hozza magával:
- Személyazonosító okiratot
- 1 db igazolványképet
- Elismervényt az egészségügyi
tanácsadásról
Amennyiben nem EU-s tagállam polgára, hozza
magával a a munkavállalási engedélyét is!
A bejelentkezéshez szükséges adatok:

Bejelentkezés: E.34-es szoba

Ezt az elismervényt illetve a tanácsadást igazoló
elismervényt munka közben magánál kell
hordania. Ezek az iratok ellenőrzés esetén
lesznek fontosak.

Az időpontra hozza magával:
-Személyazonosságot igazoló okiratot
Az elbeszélgetés után kapni fog egy elismervényt a
tanácsadásról, ami szükséges lesz a közrendészeti ill.
iparűzési (Abteilung Ordnungs- und
Gewerbeangelegenheit) részlegnél történő
bejelentkezéshez.
Kérésre ott is lehet időpontot egyeztetni.
.

1. Vezetéknév és keresztnév
2. Születési idő, hely
3. Állampolgárság
4. Postacím vagy értesítési cím
5. Helyek, ahol dolgozni kíván
Az igazolvány (elismervény) illetve a bejelentkezés
megismétlésének az ellenértéke 15,- €.
Kérésre az igazolvány kiállítható egy további
példányban, amelyen csak a kérvényező beceneve
szerepel.

Mennyi ideig érvényes az
elismervény az egészségügyi
tanácsadásról ill. a zöld igazolvány?
évBescheinigungen
alatt:
Verlängerung21
der
nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bei
Egészségügyi központ:
Anmeldungen bis zum 31.12.2017
Az elismervény 6 hónapig érvényes.
A tanácsadást ezután meg kell ismételni.
über 21 Jahre
Gesundheitsamt

Ordnungsamt

Közrendészeti- és iparűzési részleg:

24 Monate (2 Jahre)
36 Monate (3 Jahre)
nach
Erstanmeldung
nach
Erstanmeldung
Az igazolvány
12 hónapig (1
évig)
érvényes.
A bejelentkezést ezután meg kell ismételni.
unter 21 Jahren
Gesundheitsamt

Ordnungsamt

12 Monate (1 Jahr)
alle 6 Monate (2 x Jahr)
21 éves
kortól:
nach Erstanmeldung
nach
Erstanmeldung

Egészségügyi központ:
Verlängerung der Bescheinigungen
Az elismervény
12 der
hónapig
(1 évig) érvényes.
nach Ablauf
Gültigkeitsdauer
bei

Ha nem kívánja meghosszabbítani az
igazolványt

Amennyiben abba kívánja hagyni a
tevékenységet, azt feltétlenül jelezze a
közrendészeti hivatalban.

Információk a
prostituáltakról
szóló védőtörvényről
____________________________

A nyilvántartásba vett adatok legkésőbb 3 hónappal
az igazolvány érvényességének lejárta után törlésre
kerülnek.

További szabályozások:
Óvszerhasználat
A szex óvszer nélkül tiltva van. Amennyiben az
ügyfele ennek ellenére is óvszer nélkül ehhez
ragaszkodik, nagy összegű bírság róható ki rá.
Tilos az ügyfeleivel óvszer nélkül szexuális
kapcsolatot létesítenie.

Németországban betegbiztosítási ill.
adókötelezettség van érvényben.

A tanácsadást ezután meg kell ismételni.

Anmeldungen ab dem 01.01.2018
Közrendészeti- és iparűzési részleg:

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

über 21 Jahre
Az
igazolvány
(elismervény)
24 hónapig (2 évig)
Gesundheitsamt
Ordnungsamt
érvényes.
12
Monate (1 Jahr)
24kell
Monate
(2 Jahre)
A bejelentkezést
ezután meg
ismételni.
nach Erstanmeldung
nach Erstanmeldung

a.) Privát betegbiztosítás egy német
betegbiztosítónál
b.) Európai betegbiztosítás (EU-tajkártya) a magyar
egészségbiztosítótól.

unter 21 Jahre
Gesundheitsamt

Ordnungsamt

alle 6 Monate (2 x Jahr)
nach Erstanmeldung

12 Monate (1 Jahr)
nach Erstanmeldung

Szociális és egészségügyi szakterület

– Egészségügyi központ –
Hamburger Straße 226
38114 Braunschweig

Az adóhivatal kiküld egy adószámot. Hogy a
későbbiekben ne merüljenek fel problémák, azt
javasoljuk, minden évben adjon le adóbevallást az
adóhivatalban.
Amennyiben abbahagyja a munkát, jelezze az
illetékes adóhivatalban.

ungarisch

