
A köztéri 
prostitúcióra 
vonatkozó új 
szabályzások 
Saarbrückenben

Érvényes 2014. 
április 1-től!

Fontos információ

Tájékoztatjuk, hogy 2014. április 1-től új szabályok 
vonatkoznak Saarbrückenben a köztéri 
prostitúcióra. 

Az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel 2014. 
április 1-től már csak az itt ábrázolt három terü-
leten engedélyezett és pedig a következő időszako-
kra korlátozva:

Április 1-től október 31-ig 
a 22.00 órától 06.00 óráig tartó időszakban

November 1-től március 31-ig 
a 20.00 órától 06.00 óráig tartó időszakban

Vasárnap és ünnepnapokon – az éjszakai és nap-
pali időszakban – mindenhol egyformán tiltott 
a prostitúció. 

A rendőrség ellenőrizni fogja az új szabályok 
betartását. 

Az új rendelet megsértése pénzbüntetést 
(pénzbírságot) vonhat maga után.
A területről történő kiutasítás és a pénzbírság 
elkerülése érdekében kérjük, tartsák be a 
(területekre és időszakokra vonatkozó) új 
szabályokat. 

Óvszerhasználati kötelezettség 2014. június 
1-től

Saarlandban 2014. június 1-től – egészségügyi 
okokból – óvszerhasználati kötelezettség lép életbe 
a prostituáltak és ügyfeleik számára! A prostituáltak 
és ügyfeleik kötelesek óvszert használni! 
Az óvszerhasználatra vonatkozó előírás megsértése 
pénzbírságot vonhat maga után. 

Védje magát és egészségét! 
Használjon óvszert, és kérje ezt ügyfeleitől is!

Tanácsadás és elérhetőség

Ha kérdése van az új szabályokkal kapcsolatban 
vagy tanácsra van szüksége, forduljon a 
következő szervhez: 

Aldona e.V. 
Tanácsadó szervezet prostituáltak számára

Telefon:  
06 81 / 37 36 31 (iroda)

Mobiltelefon:
01 72 / 6 84 31 00 vagy
01 62 / 2 70 71 96

E-mail: 
aldona-ev@t-online.de

A Saarbrückeni Regionális Szövetség 
Egészségügyi Hivatala (Gesundheitsamt des 
Regionalverbandes Saarbrücken) ingyenes, 
névtelen és titoktartási kötelezettség mellett 
folytatott tanácsadást nyújt HIV, AIDS, és más, 
nemi úton terjedő fertőzéssel kapcsolatban.

66117 Saarbrücken 
Stengelstraße 10–12

Telefon:  
06 81 / 506 - 53 58 vagy
06 81 / 506 - 0

Nyitvatartási idő:
Kedd és csütörtök: 8.30 – 12 óra
Kedd:                    13.30 – 15 óra
Csütörtök:            13.30 – 17.30 óra
Vizsgálat: hétfőnként 8 – 12 óra

Vészhelyzetben kérjük forduljon a 
rendőrséghez a következő 
segélyhívószámon: 110



A prostitúció a pirossal jelölt területeken  korlátozottan engedélyezett:

Saarbrücken-Burbach

Fontos: 
Kérjük, ne szemeteljenek az utcán vagy 
zöldterületen. A szemetelés szabálysértés, amely 
pénzbüntetést von maga után. Saarbrücken-St. Johann

Fontos: 
A „Le Trottoir“ területét csak a Drogsegély Központ 
(Drogenhilfezentrum) prostituáltjai használhatják, a 
többi prostituált számára – az éjszakai és nappali 
időszakban – tiltott terület.

„Le Trottoir“

Dudweiler Landstraße
Bahnunterführung
bis Homburger Treppe

Alt-Saarbrücken

Fontos: 
Tilos prostitúció céljából használni a temetői 
parkolókat és buszmegállókat, valamint a Metzer 
Straße-nál levő kereszteződést.

Deutschmühlental
zwischen
Eisenbahnviadukt
und Einmündung
Dr.-Vogler-Straße

Burbach, Hochstraße
Von-der-Heydt-Brücke 
bis Frankenstraße

Dr.-Vogler-Straße
bis Einmündung
Metzer Straße


