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Ungarisch 

Magatartás rendőrségi 

ellenőrzés esetén 

(Verhalten bei Polizeikontollen) 

Sprache: Ungarisch 

A Kassandra (Verein Kassandra e. V.) egyesületet 

1987-ben alapították prostituáltak, ex-prostituáltak 

és más szakmában dolgozó nők. Fő célként a 

diszkrimináció elleni fellépést és az egyéb 

munkavállalókkal egyenlő jogi feltételek kialakítását 

tűzték ki. Az egyesület Bajorországban az egyetlen 

szexmunkásokkal és szexmunkásoknak létrehozott 

önsegítö szervezete, illetve a Kassandra szakmai 

tanácsadó iroda, a Kassandra-Kávézó és egyéb 

projektek működtetője. 

A nyilvános támogatás mellett adományokra is rá 

vagyunk szorulva, ezért minden támogatásért 

hálásak vagyunk. Természetesen szívesen állítunk 

ki adóigazolást az adományról. 

 

 

Tag: 

Támogatók: 

Kassandra e.V. 

Sparkasse Nürnberg 
IBAN: DE74 7605 0101 0001 3390 48 

Swift-BIC: SSKNDE77XXX 

A Kassandra munkatársai ingyenesen, 
név nélkül és több nyelven nyújtanak 
tanácsadást. A munkatársaknak titok-

tartási kötelezettségük van.  

Kívánság esetén szívesen keresünk fel 
Téged a munkahelyeden is.  

Tanácsot adunk személyesen, telefonon 
vagy interneten. 

KASSANDRA e.V. 
Endterstrasse 6 
90459 Nürnberg 
 

Telefon: 0911 / 37 65 27 7 

Fax:  0911 / 37 65 27 99 

kassandra@kassandra-nbg.de 
www.kassandra-nbg.de 
 

Nyitvatartás 
 

Tanácsadó iroda: 
Hétfő, Kedd, Csürörtök:  10-18 óráig 
Szerda:    10-12 óráig 
Péntek:    12-14 óráig 
 

Kassandra kávézó: 
Hétfőtől péntekig 14-18 óráig 



Magatartás rendőrségi ellenőrzés esetén 

Ez a kiadvány segítséget nyújt, hogy viselkedj 

egy rendőrségi ellenőrzés során. 

Aki a szexmunkában dolgozik, számolnia kell 

azzal, hogy a rendőrség igazoltatja vagy 

razziát tart. 

A nürnbergi rendőrség a lakásban történő 

igazoltatást általában  barátságosan és 

diszkréten végzi, illetve lehetőség szerint 

nem zavarják a munkát. 

A rendőrség jogai és feladatai tartományonként 

eltérőek lehetnek. Bajorországban a 

„Polizeiaufgabengesetz“ azaz a rendőri 

feladatokat szabályozó törvény lehetővé teszi 

a rendőrség számára, hogy olyan helyeket 

ahol szexmunka folyik bármikor felkeressen. 

Minden szexmunkával kapcsolatos helyen, mint 

pl. klubban, apartmanban, bordélyházban vagy 

az utcán igazoltathatnak a rendőrök vagy razziát 

is tarthatnak. 

Azokba a lakásokba, ellentétben a 

magánlakásokkal ahol prostituáltak dolgoznak, 

bármikor beléphetnek, illetve ellenőrzést 

tarthatnak a rendőrök. 

Razziát különböző okok miatt tarthatnak, mint pl. 

„feketemunka“, adócsalás, bűncselekmény 

gyanúja. 

Néha a rendőrség más hivatali szervekkel együtt 

érkezik, ilyen pl. az adóhivatal (adónyomozók). 

A rendőrök egy razzia vagy igazoltatás alatt 

különböző kérdéseket tesznek fel. Te nem vagy 

köteles minden kérdésre válaszolni. 

 

Alapvetően érvényes, hogy 

a Te kötelességed csupán annyi, hogy 
megadd azokat a személyes adatokat (név, 
születési idő, születési hely, aktuális 
lakcím), amik a személyi igazolványodban 
vagy az útleveledben is szerepelnek. 
Ugyanez igaz abban az esetben is, ha 
bevisznek a rendőrőrsre vagy 
meggyanúsítanak egy bűncselekmény miatt. 

 
A személyes adatokon kívül megkérdezhetik, 

hogy: 

Végzel-e szexuális tevékenységet pénzért? 
Ki üzemelteti a klubbot? 
Állandó munkaidőd van-e vagy 

műszakokban dolgozol? 
Mennyi pénzt kell leadnod? 
Ezen kívül megkérdezik a rendőrök, hogy 

miért vagy ezen a helyen? (itt dolgozol, 
főnök, esetleg vendég vagy?).  

A rendőrök esetleg feljegyzéseket készítenek, 
hogy voltál felöltözve. 
A rendőrség készíthet rólad fényképet, illetve 
egy utcai ruhában öltözött rendőr 
bemutatkozhat, mintha vendég lenne.   
A rendőrségnek nem kell elmondanod, hogy 

van-e adószámod és készítesz-e adóbevallást. 

Nem kell a telefonszámodat megadni. A 

családdal kapcsolatos kérdésekre (van-e 

gyereked, vagy mi a családi állapotod) sem kell 

válaszolnod. 

A jogaid és kötelezettségeid 

 Jogod van kérni, hogy a rendőr mutassa 
meg az igazolványát. 

 Csak a személyes adataidat (név, 
születési idő, születési hely és aktuális 
cím) kell megadnod.Külföldiek esetén 
esetleg leellenőrzik az útlevél alapján a 
tartózkodási engedélyt. 

 Jogod van egy tolmács segítségét kérni. 

 Ne írj alá semmi olyat, amit nem tudsz 
elolvasni vagy nem értesz. Nem vagy 
köteles ezt megtenni. 

 Ha a rendőrség valamilyen személyes 
dolgodat lefoglal, kérj róla igazolást. 

 A szexmunkából eredő vagy egyéb 
bevételedről (pl. munkanélküli segély, 
szociális juttatás) nem kell a rendőrségnek 
beszámolnod. Ha segélyt kapsz és nem 
jelented be, hogy prostitúcióból származó 
jövedelmed is van, az csalásnak számít. 
Ha a rendőrök ilyen vagy hasonló 
törvénysértésről értesülnek, kötelesek az 
információkat más szerveknek jelenteni. 

 Ha valami nem világos, kérd el és írd fel a 
rendőr nevét és azonosítószámát. 

 Ha idézést kapsz a rendőrségről, mint tanú 
vagy gyanúsított, nem kell megjelenned, 
de ha az ügyészségtől vagy a bíróságtól 
kapod, akkor köteles vagy megjelenni. 

 Gyanúsítottként nem kell vallomást 
tenned, de mint tanú igen, kivéve, ha 
magadra tennél terhelő vallomást. 

 Ha szeretnél a rendőrséghez fordulni vagy 
szükséged van egy  ügyvéd segítségére, 
szívesen segítünk! 

 

Ajánlatos, ha egy ellenőrzés vagy razzia 

során nyugodtan és megfontoltan 

viselkedsz. Ne provokáld a hivatali 

szerveket és ne hagyd magadat sem 

provokálni, illetve gondolj a saját 

jogaidra. 

A prostitúció Németországban egy 

legális, engedélyezett tevékenység, ezért 

Te is fordulhatsz bármikor a 

rendőrséghez,! 

A rendőrség segélyhívószáma: 110 


