
Az intézet fenntartására való költségeket egyrészt jótékony adományokból, másrészt a 
kéjhölgyek orvosi vizsgálati dijaiból, legnagyobb részt pedig azon szülők és családok által 
fizetendő dijakból fedezhetni, kiknek gyermekei vagy rokonai és hozzátartozói a menhely-
ben szégyenüktó1 megszabadultak, megjavultak, s egy új életre készittettek elő. . 

Vajha e futólag elmondott szavak minél előbb megvalósulnának s az eszme, melyet Itt 
vázlatosan fejtegettem, már a közel jövőben ténynyé válnék! 

Szives olvasóimhoz, kik figyelmükkel eddig követtek, ismételve intézem a kérést, hogy 
saját körükben oda hassanak, miszerint a prostitutió kérdése egész borzasztóságában, mely 
a magyar nemzet lételét fenyegeti, felismertessék Ha ez megtörténik, hiszem, hogy a se
gély nem várat magára sokáig. A hatóságok ki fogják seperni a hivatalnoki visszaélés s 
megvesztegethetőség Augias-istállóját, s Budapest majd joggal, tekintheti _m~gát _annak, 
a rnit a művészet és közművelődés terén való előhaladottságánál fogva mar IS elért, - a 
nyugoti civilisatió és európai tudományosság határvárosának. 
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Budapest Székesfőváros szabályrendelete a 
prostitúcióról 

(1909) 

L FEJEZET 
Általános határozatok a bejegyzett és titkos kéjnőkről 

l.§. 
Az 1879. évi 40. t.-c. 81. §-ában említett kéjnőnek tekintendő az olyan nő, aki a kéjelgést kereset

szertien iízi és mint ilyen a jelen szabályrendeletben foglalt határozmányokat megtartani köteles. 

2.§. 
A kéjnő köteles magát az alább jelzett módon a m. kir. államrendőrség főkapitányi hivatalánál 

bejegyeztetni. 
Aki a kéjelgést keresetszertien iízi, anélkül, hogy magát bejegyeztetné, titkos kéjnőnek tekinten

dő. 

3.§. 
A bejegyzett kéjnők: a) magánkéjnők (bárcás kéjnők vagy igazolványos nők) vagy b) bordélyos 

kéjnők lehetnek. 

II. FEJEZET 
A kéjnó'k bejegyzéséról 

4.§. 
A kéjnők bejegyzése a főkapitányság erkölcsrendészeti ügyosztályánál történik, aliol a bejegyzé

sét kérelmező nő személyazonosságát és életkorát igazoló hiteles okmányaival személyesen jelent
kezni tartozik. 

Minden jelentkező nőt behatóan ki kell hallgatni azokra az okokra nézve, amelyek őt a bejegyzés
re késztetik, egyúttal komoly jóakarattal figyelmeztetni ezen elhatározásának súlyos következménye
ire. 

Ha ezen elhatározására pusztán anyagi szükség készteti, akkor a már létező vagy ezentúl létesiilő 
jótékony egyletek vagy intézetek bevonásával, esetleg egyéb alkalmas módon igyekezni kell az ily 
nőnek a tisztességes módon való megélhetéshez segédkezet nyújtani. 

5.§. 
A bejegyzést kérelmező nő kihallgatása főleg annak megállapítására irányuljon, hogy saját elhatá-

rozásából vagy másnak rábeszélése folytán kéri-e a bejegyzést. , 
Mindazok, akik valamely nőt igéret, rábeszélés, fenyegetés által vagy egyéb módon arra bm;ltlc, 

hogy magát a kéjnők közé felvétesse, vagy akik a bejegyzett kéjnőt vidékre vagy külföldre közvetítik 
-amennyiben cselekménytik súlyosabb beszámítás alá nem esik- a jelen szabályrendelet 73. §-ában 
megszabott büntetés alá esnek. 
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6.§. 
Minden jelentkező nő a bejegyzés előtt rendőrorvosi vizsgálat alá veendő és ha felvételét sem 

egészségi okok, sem ezen szabályrendelet egyéb határozmányai nem gátolják, a fáKapitányság őt 
a kéjnáKjegyzékébe felveszi és részére az egészségügyi törzslapot kiállítja, a türelmi bárcát, illetőleg 
igazolványt pedig kiadja. 

7.§. 
Kéjnőül rendszerint csak 17 évnél idősebb és teljes testi, szellemi fejlettséggel biró olyan nő je

gyezhető be, aki már előzőleg férfival nemileg érintkezett. 
Bordélyházba csak olyan nő jegyezhető be, aki 20 évnél idősebb. 

8.§. 
17 évesnél fiatalabb nő a magánlakásokon levő kéjnó1< közé egyedül a fáKapilány vagy helyette

sének külön és írásbeli engedélyével és csakis oly kivételes esetekbenjegyezhető be, ha testileg elég
gé fejlett és ha előzá1eg már keresetszeníen kéjelgett és ha erkölcsi megjavulása érdekében a szülá1< 
vagy gyám (esetleg gyámhatóság) bevoná~ával tett intézkedések eredményre nem vezetlek. 

9.§. 
A teherben levő, továbbá tüdővészben vagy egyéb ragályos betegségben szenvedő nő a kéjnáK 

közé be nem jegyezhető. Ha pedig ily jelenségek később merülnének fel, a bárca (igazolvány) azon
nal bevonandó és az ily nő a keresetszer(í kéjelgéstá1 eltiltandó. 

III. FEJEZET 
Magánlakással bíró kéjnóK. 

10. §. 
A magánlakással bíró kéjnők vagy: a) bárcás kéjnők, akik csak a rendőrségnél bejelentett és enge

délyezett lakáson lakhatnak, vagy: 
h) igazolványos náK, akik lakásukat szabadon választhatják és e részben csakis a 19. §-ban meg-

határozott korlátozásnak vannak alávetve. 

A) A magánlakással bíró bárcás kéjnó'k 

11. §. 
A magánlakással bíró bárcás kéjnők, akár fóoérláK, akár albérlők gyanánt csakis oly lakásokban 

lakhatnak, amelyeket a rendőrség ily célra engedélyez. 
Kéjnó1akások albérletbe adá~ára csak oly náK kaphatnak engedélyt, akik vagyon vagy szemérem 

elleni büntett, vétség vagy súlyosabb erkölcsrendészeti kihágás miatt büntetve nem voltak és ily célra 

megbízhatónak látszanak. 
A kérvényhez a háztulajdonos írásbeli beleegyező nyilatkozata is csatolandó. 
Az engedély megadása vagy megtagadása iránt a főkapitány határoz. Az engedélyező határozat

ban a szedhető lakbér összege is megállapítandó. 

12. §. 
Bárcá~ kéjnáK lakásai csakis mellékutcákban, templomtól, iskolától vagy egyéb közművelődési 

közintézettől legalább 200 méter távolságra és oly házakban engedélyezhetők, ahol 16 évnél fiata

labb gyermekekkel bíró családok nem laknak. 
Földszinti utcai lakások ily célra csak kivételes esetekben engedélyezhetóK. 
Ha már engedélyezett kéjnőlakások közelében késáob templom, iskola vagy más közintézet léte

sül, akkor a kéjnőlakás betiltandó. 
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13. §. 
Az egy házban engedélyezhető kéjná1aká~ok számát a rendőrség határozza meg. 
KéjnáK albérletben tartására kiadott engedély az engedélyesnek személyéhez kötött és általa sze

mélyesen gyakorlandó jog, amelyet a rendőrség engedélye nélkül másra átmházni nem szabad. 
Ezért minden kéjnó1akástartó ily célból csakis egy házra kaphat engedélyt. 

14. §. 
Engedély nélkül bárcás kéjnőnek lakást adni, az engedélyezettnél nagyobb számú kéjnőt tartani, 

vagy az ily lakás egy részét be nem jegyzett 40 éven aluli náKnek albérletbe adni, vagy ilyeneket 
befogadni tilos. 

Az engedélyben megállapított napi bérösszegben a takarítá~ és ágynem(íhasználat díja is bennfog
laltatik. Ennél bármi címen többet követelni vagy elfogadni, vagy a kéjnő keresetébá1 részt követelni 
tilos. Az engedélyes a kéjnó1akást tisztántartani, naponkint kelló1eg szellőztetni, azt rendes bútorral 
és ágyneművel ellátni tartozik. 

A bárcás kéjná1< lakásainál a felmondási idő 3 napban állapíttatik meg. A kiköltözés a harmadik 
nnpon déli 12 óráig eszközlendő. Ennek letelte előtt a lakásadó a kéjnőt akiköltözésre nem kénysze
rítheti. 

Az engedélyes a kiköltözött kéjnőnek a ruhaneműit-még bérhátralék fennállása esetén is- kiad
ni tartozik. 

A magánkéjnáK lakását az ezzel megbízott rendőrközegek bármikor megtekinthetik és átvizsgál
hatják. 

15. §. 
Magánlakáson levő bárcás kéjnők lakásukban és ennek mellékhelyiségeiben férfiaknak állandó 

megszállásra helyet nem adhatnak és cseléd gyanánt csak 40 éven felüli nőt alkalmazhatnak. 
Az ily cselédek alapos gyanú eselén szintén orvosi vizsgálat alá vehetáK. 
Az utcai szobák ablakai egészben homályos vagy a betekinthetést kizárá recés üveggel, az udvari 

szobák ablakai pedig megfelelő függönnyellátandók el. 
Az egyes szobák ajtajait kellően olvasható folyószámmal kell ellátni. 
A megállapított napi bérösszeg minden szobában látható módon kifüggesztendő. 
Minden szobában egy jól működő csengettylí-jelzőkészülék alkalmazandó, amely a kéjnő lakását 

a fáoérlő, esetleg a házfelügyelő lakásával összeköti. 

16. §. 
Ha a kéjnő lakását mint fáoérlő bírja, köteles ebbeli foglalkozását a bérbeadóval közölni és annak 

frásbeli beleegyezését kieszközölni. 
A kéjnő és háztulajdonos, illetve fáoérlő közölt a bérleti viszonyból keletkező vitás magánjogi 

kérdések a rendes per útján bíráltatnak el. 

17. §. 
A lakásváltoztatás, az általános bejelentései kötelezett~égen kívül, a fóKapitányság erkölcsrendé

szeti ügyosztályánál mindenkor személyesen bejelentendő. 

B) Magánlakással bíró igazolványos nó'k 

18. §. 

Olyan nők, akiknek egyéb rendes foglalkozásuk van 
t~s emellett még a keresetszern kéjelgést is íízik, a bárca 
helyett a keresetszerlí kéjelgésre jogosító igazolványt 
kaphatnak. 
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Budapest székesfőváros 1 909-es szabály· 
rendelete a prostitúcióról az utolstí önálló lő
városi szabályozása a kérdésnek. A~t a válto
zást tükrözi, amely 1867-től - az európai 
nagyvárossá alakuló Budapesten - gyökere· 
sen átalakította a prostitúció szerkezetét. 
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Ezen kedvezményben kivételesen olyan bejegyzett 
kéjnők is részesíthetők, akik más foglalkozással nem 
bírnak ugyan, de akikról az ellenőrző rendőrközegek 
észleleteiből vagy egyéb külső ismérvekból alaposan 
lehet feltételezni azt, hogy a kéjelgést a szeméremsér
tő nyilvánosság kerülésével és feltünés nélkül gyako
rolják. 

19. §. 
Az igazolványos nóK lakásukat szabadon választhat

ják, de lakásukban a keresetszern kéjelgést csakis akkor 
íízhetik, ha ezzel a házbeli lakóknál feltűnést vagy bot
rányt nem okoznak és ha olyan külön bejáratú szobájuk 
van, melyben kivülök más nem lakik. 

20.§. 
Az igazolványos nóK a lakásuk tekintetében a 19. §. 

szerint megállapitott kedvezményen kívül minden egyéb 
tekintetben ugyanazon rendszabályoknak vannak alávet
ve, amelyek a magánlakó bárcás kéjnőkre nézve kötele
záK. 

21.§. 
Annak meghatározása, hogy a bejegyzett magán kéj

nő a bárcás kéjnők vagy igazolványos nóK közé sorol
tassék-e, az erkölcsrendészeti ügyosztály vezetőjének ha
tásköréhez tartozik. 

Indokolt esetekben, fóleg botrányt okozó szemérmet
len viselkedés vagy a szabályok ismételt áthágása esetén 
az igazolványos nő az erkölcsrendészeti ügyosztály veze
tőjének szóbeli határozatával a bárcás kéjnők közé sorol

ható. 
Az erkölcsrendészeti ügyosztály vezetőjének határo

zata ellen a fó"kapitányhoz intézendő panasznak van he

lye. 

IV. FEJEZET 

A. rendelet alapvető célkitíízése az voll, 
hogy a titkos, illetve alkalmi prostituáltak mi
nél szélesebb körét vonja be elsősorban az 
egészségügyi ellenőrzés rendszerébe. 

A titkos prostitúció nagysága és növekedése 
voll a legégetöbb probléma a hatóságok szá
mára a századfordulón. A prostituáltak zöme 
nem vállalta sem a bordélyháza!, sem a rend
örség által engedélyezett lakásban zajló ma
gánkéjnö'k életét. Mindkét verzió együtt járt 
ugyanis a nyilvános megbélyegzéssellakókör
nyezetükben. Márpedig akik bekerüllek az 
egészségügyi ellenőrzés rendszerébe, azok
nak választaniuk kellett a kétlehetőség közül. 

Az új szabályrendelet az ingyenes orvosi el
látás mellett ezért bevezeile a magánlakással 
bíró Igazoiványos nö fogalmát, kategóriáját. 
Ezek a nök lakásukat szabadon válaszlhatták, 
és - ami a legfontosabb volt - senkivel nem 
kellett közölniük a környezetükben (és a rend
örség sem közölte j: valójában prostitúciót (is) 
folytatnak. A "kedvezmény" ára a botrány és 
feltűnés nélküli életmód, illetve a rendszeres 
orvosi ellenőrzés volt. 

A rendelet átütö sikert aratoll, 1912-ben 
a Budapesten bejegyzett kéjnöknek már több 
mint fele ilyen igazolvánnyal üzte mestersé
gét. Ekkor 21 bordélyban 321 nö voll, 769-en 
magánlakással bíró bárcás kéjnőként és 1109-
en Igazoiványos nőként dolgoztak. A rendelet 
külön szabályozta az elsősorban Igazoiványos 
níík által prostitúció ra használl infrastruktúrát: 
a találkahelyek, magánkéjnö-telepek, éjjeli 
kávéházak stb. rendszerét, amit már korábban 
kénytelen volltudomásul venni a hatóság. Ide 
tartozott még a rendeletben nem említett gar
niszálló is. 

Szécsényi Mihály: A prostitúció rendezésének 
problémái. Kézirat, 1996. 

A bejegyzett kéjnó'kre vonatkozó rendszabályok 

22.§. 
A bejegyzett kéjnőknek minden olyan cselekménye, amely a jó ízlést, a házbeli lakók vagy a 

közönség szeméremérzetét és a közerkölcsiséget sérti, szigorúan tilos. 
A bejegyzett kéjnó'knek különösen szigorúan tilos: 
l. saját lakásukon vagy más házban az ablaknál tartózkodni vagy onnan kihajolni, a kapuban vagy 

kapu mögött állni, a férfiakat szóval vagy egyéb feltűnő módon lakásukba csábítani; 
2. utcán vagy más nyilvános helyen illemet sértő mházatban vagy feltünő módon sétálni, az utcán 

férfiakat megszólítani, kacérkodással vagy egyébként szemérmetlen módon hivogatni, utcán dohá
nyozni, utcasarkon, szinházak, templomok, iskolák, vasuti pályaházak vagy más középületek, kávé
házak, vendéglóK és egyéb mulatóhelyek közelében egyedül vagy csoportosan ácsorogni, ott lármas 
vagy szemérmetlen társalgást folytatni; 
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3. tanulókkal, tanoncokkal vagy serdülő korban levő fiukkal viszonyt kezdeni, vagy ilyeneket 
lakásukba bocsátani; 

4. kitartott férfikisérőkkel viszonyt folytatni, ezeket lakásukon megtűrni vagy ezek társaságában 
nyilvános helyen megjelenni. 

23.§. 
Azok az egyének, akik kéjnáK által kitartott kiséráK gyanánt ismeretesek, a székesfővárosból ki

tiltandók, a helybeli illetőségűek pedig szigorú rendőri felügyelet alatt tartandók. 

24.§. 
A bejegyzett kéjnők a türelmi bárcát, illetőleg igazolványt mindig maguknál hordani és azt a ma

gát kellően igazoló rendőrközegnek és kívánatra a férfilátogatóknak felmutatni tartoznak. 

25.§. 
A kéjnáK saját vagy mások kiskorú gyennekeit vendégek fogadására szolgáló vagy ezzel kapcsola

tos lakásokon maguknál nem tarthatják, sem pedig ezeket sétájuk alkalmával magukkal nem vihetik. 

26.§. 
Az utcára nyiló lakások ablakát túlságos módon megvilágítani, vagy egyéb módon felliinővé ten

ni nem szabad és azt férfilátogatás idején kellően elfüggönyözve kell tartani. 

27.§. 
Azokat az utcákat, tereket és sétányokat, valamint a mulatóhelyeket és nyilvános intézeteket, 

amelyekben bejegyzett kéjnáKnek tartózkodniok egyáltalában nem vagy csak bizonyos korlátozás 
mellett szabad, a főkapitány állapítja meg. 

28.§. 
Azok a kéjnóK, akik ideiglenesen vagy végleg kilépni akarnak, ezen szándékukat az erkölcsrendé

szeti ügyosztálynál személyesen bejelenteni és magukat ez alkalommal orvosi vizsgálatnak alávetni 
tartoznak. 

Akik bejelentés nélkül kilépnek és az orvosi vizsgálattól elmaradnak, vagy lakásukból bejelentés 
nélkül elköltöznek, avagy bárcájukat (igazolványukat) személyes jelentkezés nélkül a rendőrséghez 
beküldik, kinyomozandók és orvosi vizsgálat végett előállítandók. 

V. FEJEZET 
Bordélyházak és bordélyházi kéjnó'k 

29.§. 
Bordélyház nyitására vagy már meglevő bordélyház áthelyezésére a székesfőváros tanácsával 

egyet értóleg a fóKapitányság ad engcdélyt s e tekintetben, nézetkülönbség esetén, a belügyminiszter 
dönt. (!881. évi XXI. t.-c. 7.§. d) pontja). 

Ha valamely bordélyház megszüntetése bármely okból szükségessé válik, ezt megokolt határozat
tal a főkapitány rendeli el és erről a székesfőváros tanácsát is értesíti. Az ily határozat ellen birtokon 
kívül am. kir. belügyminiszterhez lehet fellebbezni. 

30.§. 
Bordélyház csakis kisebb forgalmú mellékutcákban és oly helyeken engedélyezhető, amelyek 

templomtól, iskolától, nevelőintézettől vagy hasonló jellegű középülettől legalább 200 méternyi tá
volságra esnek. 
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31.§. 
Bordélyház nyitására csak oly magyar honos nő kaphat engedélyt, aki a 30 éves életkort betöltöt

te, vagyon vagy szemérem elleni biintett, vétség vagy súlyosabb erkölcsrendészeti kihágás Iniatt bün
tetve nem volt és aki személyi és vagyoni tekintetben megbízhatónak látszik arra, hogy üzletében 
a kellő rendet fenn tudja tartani. 

A bordélyháztulajdonosnő a bordélyiizletet személyesen köteles vezetni és a bordélyházakra vo
natkozó szabályok meg nem tartása által elkövetett kihágás miatt mindenkor felelős és büntetendő. 

32.§. 
A bordély céljára szolgáló házban a bordélyos családtagjain, a kéjn6kön és cselédeken kívül más 

nem lakhatik. 

Két évesnél idősebb gyermekek a bordélyban nem tarthatók. . 
Cseléd gyanánt csak 40 évnél idősebb nő vagy 24 évnél idősebb férfi alkalmazható, a házban levő 

nőcselédek alapos gyanu esetén, szintén állandó rendőrorvosi feliigyelet alá vonhatók. 

33.§. 
Valamely bordélyházba felvehem kéjn6k létszámát a ház nagysága és a rendelkezésre álló helyi

ségek figyelembevételével a f6kapitány határozza meg. 

34.§. 
Bordélyházba a szabályszeníen bejegyzett kéjn6kön és a rendőrségnél bejelentett cselédeken kí

vül más nőt befogadni, neki kéjelgésre helyet engedni vagy arra alkalmat szolgáltatni; valamely nőt 
arra csábítani, vagy más által csábíttatni, hogy kéjnő legyen; bejegyzett kéjnőt egyik bordélyból 
a másikba közvetíteni vagy a kéjnőt akarata ellenére a bordélyban visszatartani tilos. 

35.§. 
A bordélybeli kéjn6k bejegyzése a 4-9. §§-ban meghatározott feltételek mellett a f6kapitányság 

erkölcsrendészeti ügyosztályánál történik. Szabályszerű bejegyzés és a türelmi bárca kiadá~a előtt a 
kéjnőt a bordélyházba befogadni tilos. 

A bordélyból kilépő kéjnőt a bordélytulajd.onosnő orvosi megvizsgáltatás végett előállítani, a 28. 
§. határozmányainak ellenére kilépő kéjnő türelmi bárcáját pedig 24 óra alatt a f6kapitánysághoz 
beszolgáltatni köteles. 

36.§. 
A bordélytulajdonosnő felelős azért, hogy az orvosi vizsgálat alól egy kéjnő se vonja ki magát, 

hogy továbbá a kéjnó'k a vizsgáló orvos által aláírt egészségi utasítá~okat szigorúan megtart~ák. 
Köteles még a bordélytulajdonosnő a kéjn6ket arra is kitanítani, hogy a vellik érintkező férfiiik: 

egészségérill maguknak előzetesen meggyőz6dést szerezzenek és ha betegnek találják, a közösülést 
saját érdekükben feltétlenül megtagad ják. 

37.§. 
A bordélytulajdonosnő a nála lakó kéjn6ket, az orvosi vizsgálati napok kivételével, maga is 

naponkint megvizsgálni köteles és ha betegséget vagy gyanus tüneteket tapasztal, azt a rendőrorvosi 
hivatalban az illem kéjnő előállításamellett azonnal bejelenteni tartozik. 

38.§. 
A bordélyház ablakai egészben homályos vagy a betekintbetést kizáró recés üvegbőllegyenek s 

ha takarítá~ vagy szellőztetés alkalmával nyitva vannak, azoknál kéjnő nem tartózkodhatik. 
A bordélyház csak egy kijárattal bírhat. A kapu a kapuzárási szabályrendeletben előírt záróráig 

csak 1/2 méternyire maradhat nyitva, hogy azon az utcán közleked6k az udvarra be ne látbassanak. 
A bordélytulajdonosnő gondoskodni tartozik arról is, hogy a bordélyház udvarába a szomszédos és 
környékbeli házakból se lehessen betekinteni. 
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39.§. 
Ételek és szeszes italok kiszolgáltatása, kártya vagy más szerencsejáték és bármilyen csendhábo-

rító mulatság a bordélyházban tilos. . · 
A zenélés csak éjjel l óráig van megengedve. E részben tapa~ztalt kihágásokért, még ha azokat 

a vendégek követik is el, első sorban a bordélytulajdonosnő felelős. 

40.§. 
18 évesnél fiatalabb ifjakat és ittas egyéneket a bordélyba bebocsátani tilos. 

41.§. 
Minden bordélytulajdonosnő jelen szabályrendelet életbeléptetésétill számítandó 15 nap alatt a 

rendőrségnél bejelenteni tartozik, hogy bordélyában milyen díjat óhajt megállapíttatni a kéjn6k nemi 
érintkezéseért A megállapított díjnál a vendégektili többet követelni tilos. 

Ezen díj on felül a kéjnőnek ajándékozott összeg kizárólag a kéjnőt illeti, aki arról elszámolni nem 
tartozik. 

42.§, 
A kéjnő keresetének egy része, megegyezés szerinti mértékben, a bordélyház UJlajdonosát illeti, 

de annak legalább 1/4 része felett feltétlenül a kéjnő rendelkezik. A bordélyUJlajdonosnő a kéjnő 
keresetébill őt illem rész fejében a kéjnőt lakással, fűtéssel, világításs al, továbbá élelmezéssel, mosás
sal, valamint külön ágygyal és ágyneművel, a sziikséges fehérnem(ível és megfelelő ruhanemCiekkel 
ellátni tartozik. 

A bordélytulajdonosnő a kéjn6k keresetérill a rendőrség általlebélyegzett rendes könyvet vezetni 
és a kéjnőkkel hetenkint egyszer leszámolni tartozik. Ez az elszámolá~i könyv a f6kapitányságnál 
minden hó elején bemutatandó. 

A kéjnőnek kijáró összeg mindenkor készpénzben kifizetendő. A kéjnőknek jogukban áll a kere
setükbill 6ket megillető részt minden egyes alkalommal azonnallevonni és azt megtartani. 

43.§. 
A bordélytulajdonosnő a kéjn6k részére az 6ket keresetlikbill megillető rész temére ruhát, fehér

nemiít, ékszert és egyáltalán semmiféle tárgyat nem vásárolhat és nekik ilyeneket el nem adhat, sem 
nem közvetítbet, sem pedig nekik J0Icsönt nem nyújthat. 

44.§. 
Minden kéjnő mhaneműi és egyéb ingóságai a bordélytulajdonosnő által jegyzékbe veend6k, és 

ezen két példányban leírandó jegyzék a bordélytulajdonosnő és a kéjnő által megőrizendő... . . 
Ha a kéjnő a bordélyból kilép, a bordélyosnő neki a tulajdonát képező összes holmiJát kiadni 

köteles és ezeket semmiféle követelés cfrnén vissza nem tarthatja. 
Ha a kilépő kéjnő az évszaknak megfelelő ruházattal nem birna, a bordélyUJlajdonosnő őt ilyennel 

ingyen ellátni köteles. 

45.§. 
A bordélytulajdonosnő köteles ügyelni arra, hogy a kéjn6k testi erejüket vagy egészségüket ve

szélyeztető mérvben igénybe ne vétess enek, de arra is, hogy a kéjn6k egész testüket tisztán tart~ák. 
Egy kéjnő sem kényszeríthető arra, hogy akarata ellenére valakivel nemileg érintkezzék. 

46.§. 
A kéjnőt személyes szabadságában bármikép korlátozni, őt bántalmazni, megfenyegetni, vele 

durva, embertelen módon bánni szigorúan tilos. 
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47.§. 
A kéjn6k a nappali órákban magánosan és szabadon legalább három órai sétára naponkint s ezen

felül hetenkint egy fél napra kimehetnek és e részben csakis annyiban korlátozhatók, hogy a kéjn6k 
létszáma szerinti fele felváltva a bordélyban maradjon. 

Minden kéjnő vallásának ünnepnapján vagy egyéb alkalommal is istentiszteleten való részvétel 
céljából a bordélyból szabadon távozhatik és ebben a bordélytulajdonosnő által nem akadályozható. 

48.§. 
A bordélytulajdonosnő tartozik minden kéjnő rendelkezésére egy kulccsal elzárható szekrényt ad

ni, amelyet a kéjnő beleegyezése nélkül más föl nem nyithat. 

49.§. 
·· Köteles a bordélytulajdonosnő úgy a ház külsejét, mint annak belső helyiség eit, az összes beren

dezést, ágyneműt és fehérneműeket a közegészség és közbiztonság követelményeinek megfelelő mó
don tisztán és rendben tartani. A bordélytulajdonosnő gondoskodni tartozik, hogy bordélyában lega
lább egy kellően berendezett fürdősroha legyen a kéjn6k rendelkezésére. 

50.§. 
Jelen szabályrendeletnek mindazon határozmányai, amelyek a bordélyokra és a bordélybeli kéj

n6kre vonatkomak, úgy a bordélytulajdonosn6k, mint a kéjnők előtt felolvasandók és azoknak egy
egy példánya részükre kiadandó. 

A szabályrendeletnek az a része, amely a bordélybeli rendtartásra vonatkozik, valamint a bejelen
tett kéjelgési díj összege a bordélyház közös termében, üveg alatti keretben, könnyen olvasható mó
don kifüggesztendő. 

VI. FEJEZET 
A kéjnők orvosi vizsgálata 

51.§. 
A bejegyzett kéjn6k és pedig úgy a magánlakó bárcás, igazolványos, mint a bqrdélyházi kéjn6k, 

kötelesek hetenként két~zer a rendőrség által megjelölt helyen és időben orvosi vizsgálatra megjelenni. 
Ha bármely okból gyakoribb vizsgálat mutatkozik szükségesnek, a kéjn6k az erre nézve kiadott 

utasításnak is megfelelni kötelesek. Az orvosi vizsgálatra tiszta ruhában és tiszta fehérneművel kell 
megjelenni. 

52.§. 
Mihelyt a kéjnő önmagán nemi betegségre mutató tüneteket észlel, tartozik ezt azonnal az er

kölcsrendészeti ügyosztálynál szolgálatot teljesítő rendőrorvosnak bejelenteni. Addig is azonban a 
nemi érintkezéstől tartózkodni köteles. Minden egyéb megbetegedés esetén ezt lakásadójával vagy a 
bordélytulajdonosnővel közölni, ezek pedig az orvosi kezelésről gondoskodni tartoznak. Amennyi
ben még az orvosi látogatás előtt fertőző betegség tünetei észleltetnek, a kéjnő a nemi érintkezéstől 
tartózkodni köteles. 

53.§. 
A vizsgáló rendőrorvosok a kéjn6ket a nemi betegségek felismerésére és elhárítására a szükséges 

útbaigazítással ellátni és a kéjn6k az ily utasításokat szigorúan megtartani kötelesek. 
ll y útmutatás ezenfelül minden kéjnőnek egy nyomtatott példányban kézbesítendő.- · 

54.§. 
A vizsgálatok csakis e célra kijelölt hivatalos helyiségekben teljesíthetők. 
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Magánlakások on, bordélyházban vagy találkahelyen rendőrorvosoknak kéjnővizsgálatot teljesíte-
ni nem szabad. · 

A vizsgálatok ingyenesek. Ezekért dfjat követelni vagy elfogadni tilos. 

55.§. 
A vizsgálat alkalmával nemi betegnek talált minden kéjnő haladék nélkül az e célra kijelölt köz

kórházba szállítandó és megyógyulásáig ott tartandó. 
Nemi betegségben szenvedő kéjnőnek magánlakásokon és magánorvos által való gyógykezelteté

se semmikép se engedhető meg. 

56.§. 
A vizsgáló rendőrorvosok a kéjn6ket, azok háznépét, a bordélyosokat, ezek családtagjait vagy 

cselédjeit nemi bajban vagy egyéb betegségben sem díjazás mellett, sem ingyenesen nem gyógyke-
zelhetik. · 

57.§. 
A kéjn6k szakszerű vizsgálatára és egyáltalában a keresetszerű k~elgé.~nek orvosi ellenőrzé.~ére 

vonatkozólag a vizsgáló rendőrorvosok részére kiadandó szolgálati utasításról a f6kapitány tartozik 
gondoskodni. 

Kéjnőtelep tartá~ára csak e célra megbízható oly magyar honos kaphat engedélyt, aki vagyon 
vagy szemérem elleni bűntett, vétség vagy súlyosabb beszámítás alá eső erkölcsrendészeti kihágás 
miatt büntetve nem volt. 

VII. FEJEZET 
A keresetszerő kéjelgés céljára szolgáló egyéb alkalmi helyek 

58.§. 
A keresetszerű kéjelgés céljára, illetőleg abejegyzett kéjn6k találkozó és tartózkodá~i helyei gya-

nánt szolgálnak még: 
a) a találkahelyek; 
b) a nagyobb számban együtt lakó magánkéjn6k elhelyezésére szolgáló magánkéjnőtelepek; 
c) éjjeli kávéházak és mulatóhelyek. 

A) Találkahelyek 

59.§. 
A találkahelyek a bejegyzett kéjn6k, leginkább igazolványos n6k és ezek vendégei által a kereset-

szeni kéjelgés keresztülvitelére szolgáló alkalmi helyek. ·. 
A találkahelyek 
l. nyilvánosak 
2. magánosok lehetnek. 

60.§. 
Találkahelyekre a f6kapitány ad engedélyt. llyen engedély csak magyar honosságú, e célra telje

sen megbízható oly egyénnek adható, aki vagyon vagy szemérem elleni bantettért vagy vétségért 
büntetve nem volt. 

Találkahelyekre csak bejegyzett kéjnőt szabad bebocsátani. Oly nőt, aki magát türelmi bárca vagy 
igazolvány felmutatásával igazolni nem tudja, vagy akinek bárcáj~ból vagy igazolványából megálla
pítható, hogy orvosi vizsgálatot mulasztott, bebocsátani tilos. 
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Az ily helyek rendőri felügyelet alatt állanak és az ezzel megbízott rendőrközegek által bármikor 
átvizsgálhatók. 

61.§ .. 
Nyilvános találkahelyek csak mellékutcákban, templomtól, iskolától és egyéb kulturális jellegíí 

közintézettőllehetóleg távol engedélyezhetők. 
Az ily házakban a tulajdonoson és háznépen kívül mlís nem lakhatik. 
Állandó megszállásra, vagy !2 órán túl terjedő tartózkodásra sem kéjnőt, sem más vendéget befo

gadni nem szabad. 

62.§. 
A nyilvános találkahelyeknél a szobák használati díja a fó"kapitányságnál bejelentendő és minden 

szabában láthatólag kifüggesztendő. Ezen díjnál bármilyen címen nagyobb összeget követelni, a kéj
nő keresetéból részt kérni vagy elfogadni, szigorúan tilos. 

Ezen helyeket "szálloda" megjelöléssel, esetleg más címmel vagy cégérrel ellátni vagy hirdetni 
tilos. 

63.§. 
A használatra bocsátott szobák tiszta ágyneművel, megfelelő világító és mosdó berendezéssel 

szerelendők fel. 
40 éven aluli nők cseléd gyanánt nem alkalmazhatók és a tulajdonos felelőssége mellett ügyelni 

tartozik, hogy ezek a vendégekkel nemileg ne érintkezzenek. 

64.§. 
Iparengedéllyel ellátott szállodákban a keresetszern kéjelgésre alkalmat adni tilos. Azok a zúgszál

lodák és úgynevezett "Garni" szállók, amelyek alaposan gyanusíthatók, hogy a keresetszení kéjelgés 
alkalmi helyei gyanánt szolgálnak, szigorúan rendőri megfigyelés alatt tartandák és ha ezen gyanú 
a megfigyelés folyamán be.~zerzctt adatok által igazolást nyert, a nJ!ajdonos az 1884. évi XVII. t.-c. 
155. §-a értelmében az iparengedély megvonása végett az elsőfokú iparhatóságnak feljelentendő. 

65.§. 
Magántalálkahelyek csak a háztulajdonos előzetes írásbeli beleegyező nyilatkozata alapján és 

e célra alkalmasnak talált helyeken engedélyezhetó"k. Ilyen engedélyek csak nőknek adhatók. 
A találkahely ntlajdonosának lakásán, vagy ugyanazon házban általa bérelt lakásán bejegyzett 

kéjnők vagy más 30 éven alóli nó"k nem lakhatnak. 
A magántalálkahelyeken a szabáért fizetendő díj szabad megegyezés tárgyát képezi. 

B) Magánkéjnő-telepek 

66.§. 
A bejegyzett magánkéjnóK: megfelelő elhelyezése céljából, fó1eg annak lehetővé tétele vé

gett, hogy a kisebb földszinti utcai kéjnó1akások száma apasztható legyen, a f6kapitány na
gyobb számú bejegyzett magánkéjnő elhelyezésére szolgáló kéjnőtelepre is adhat engedélyt, 

amely telepek helyei azonban a székesfővárosi tanáccsal egyetértőleg állapítandók meg. 
Az ily kéjnőtelep, melyben kizárólag bárcás kéjnők és kívülök csak az engedélyes, ennek család

tagjai és cselédjei lakhatnak, csak félreeső utcákban, templomtól, iskolától és ha~onló jellegű közin
tézettől legalább 200méter távolságra engedélyezhető. 

16 évesnél fiatalabb fiúgyennekek, illetve kiskorú lánygyermekek ily házban nem lakhatnak. 
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67.§. 
A bérbeadható szobák számát és az egyes szobák után szedhető bérösszeget a rendőrség állapítja 

meg. A szobák folyó számmallátandókel s a szaba használati díjaminden szabán kifüggesztendő. 
Minden kéjnő részére egy külön bejáratú, kellően felszerelt szaba bocsátandó rendelkezésre, 

melyben a kéjnőn kívül más nem lakhatik. 

A kéjnőtól a megállapított szababéren kívül, amelyben a takarítás, fűtés, világítás és ágynemíí
használat is bennfoglaltatik, bármily címen többet követelni, annak keresetéból részt kérni vagy elfo
gadni szigorúan tilos. 

A kéjnők keresetük fölött teljesen szabadon rendelkeznek és az engedélyes a lakbérleti viszony
ból eredő követelésen felül a kéjnó"kkel szemben semmiféle igényt nem támaszthat. 

C) Éjjeli kávéházak és mulatóhelyek 

68.§. 
A kéjnó"k utcai csavargásának korlátozására a fó"kapitány egyes kávéházak, vendéglők vagy tánc

termek tnh~donosainak engedélyt adhat arra, hogy helyiségeik a bejegyzett kéjnó"k gyülekező helyé
ül szolgálhassanak. 

A rendőrség az ily helyiségeket állandó felügyelet alatt tartja és közegeivel bármikor átvizsgálhat
ja. 

Az ily helyiségekben a kéjelgést megtíírni, azt elősegíteni vagy arra alkalmat szolgáltatni, a kéjnő
ket költekezésre kényszeríteni, tóllik a helyiség látogatásáért bármily címen díjat követelni tilos. 

Be nem jegyzett titkos kéjnóK:et, akiket a rendőrközegek ilyenek gyanánt megjelölnek, az ily he
lyiségekbe bebocsátani vagy ott megtűrni tilos. 

VIII. FEJEZET 
Titkos kéjelgés és annak közvetítése 

69.§. 
Bejegyzés és ezzel egybekötött állandó orvosi vizsgálat nélkül keresetszeríí kéjelgést íízni, azt 

elősegíteni, vagy arra bármi módon alkalmat adni, tilos. 
A keresetszeríí titkos kéjelgéssei alaposan gyanúsítható nőket a rendőrség foglalkozásukra és ke

resetforrásukra nézve igazolásra szoríthatja. 

Ha tisztességes keresetet vagy megfelelő foglalkozást igazolni nem képesek, jegyzőkönyvileg 
megintendők és alkalmas módon továbbra is megfigyelendők, alapos gyanú esetén pedig a rendelke
zésre jogosított rendőrtisztviselő írásbeli határozatával orvosi megvizsgáltatásuk is elrendelhető és 
a nemi betegségben szenvedó"k kórházba szállítandók. 

Ha a megintés eredménytelennek mutatkozik, akkor az erkölcstelen életmódot tovább is folytató 
és idegen illetőségíí nó"k eltoloncolandók, a helybeliek pedig szigorított rendőri felügyelet és rendsze
res orvosi vizsgálat alá veendők. 

70.§. 
Azok az egyének, akikre nézve beigazolható, hogy a keresetszeríí kéjelgést engedély nélkül köz

vetítik, titkos kéjnőknek lakást vagy egyéb módon alkalmat adnak, akik leánykereskedők vagy kerí
tó"k gyanánt ismeretesek, a rendőrség által szigorú felügyelet és ellenőrzés alatt tartandók. 

71.§. 
A bejegyezve volt és kilépett vagy kimaradt kéjnők kilépésiik alkalmával figyelmeztetendők, 

hogy maguknak záros határidő alatt rendes foglalkozást szerezzenek. 
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Az ily néík a rendőrség által kiméletes módon továbbra is megfigyelend6k és ha tisztességes fog
lalkozást nem szereznek és titkos kéjelgés gyanújában állanak, csavargókul tekintendők (:s mint ilye
nek a kb. tkv. 62. §-aszerint megfelelő rendőri elbánásban részesítend6k. 

72.§. 
Mindazok a helyek, amelyek titkos kéjelgéssel, kerítéssel vagy fajtalansággal gyanusítható férfi 

vagy nőszemély ek gyülekezési helyéül szolgálnak, mint a helyszerző üzletek, alsóbbrangú kávéhá
zak, kávémérések, vendéglők, zúgszállodák, a hely nélkül csavargó cselédek szállásai, tánctermek, 
tánciskolák, továbbá csapszékek és lebujok, a rendőrség által gyakrabban átvizsgálandók és az ott 
talált foglalkozás nélküli személyek igazolás, esetleg orvosi megvizsgálás végett a rendőrséghez elő
állítandók. 

IX. FEJEZET 
Büntető határozatok és az illetékes hatóságok 

73.§. 
Az a bejegyzett kéjnő, aki jelen szabályrendelet határozmányai ellen vét, valamint '1:~ a n 6. aki 

anélkül, hogy bejegyezve volna, a kéjelgést keresetkép űzi, a kb. tkv. 81. §-a alapján egy hónapig 
terjedhető elzárással büntetendő. 

Jelen szabályrendeleibe ütköz{) mindcn egyéb kihágás elkövetői, amennyiben bűnrésusség miatt 
a kb. tkv. 81. §-a, illetó1eg 26 §-a alapj~ín nem büntethetó'k, ezen szabályrendelet alapján 5 napig 
teijedhet6 elzárással és l 00 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendó'k. 

Súlyosabb beszámítás alá eső vagy ismételt kihágás esetén a bordélyosoktól, kéjnőtelepesektó1, 
továbbá a találkahelyek tulajdonosaitól és magánkéjnáK lakásadóitól a rendőri engedély megvonható. 

Az ily határozat ellen csak birtokon kívüllehet fellebbezni. 

74.§. 
Jelen szabályrendelet végrehajtása am. kir. államrendőrség hatáskörébe utaltatik és annak végre

hajtása iránt rendeletileg az államrendőrs6g f6kapitánya intézkedik. 
Kihágási esetekben elsőfokúlag az illt:tő kerületi kapitány, másodfokúlag a fővárosi államrendőr

ség fó'kapitánya, harmadfokúlag am. kir. belügyminiszter bíráskodik. 
Ezen szabályrendelet életbeléptetéséwl a bordélyügyró1 szóló 837/884. kgy. számú szabályrende

let hatályát veszti. 
Kelt Budapesten a székesfőváro' törvényhatósági bizottságának 1907. évi június hó 5-én és foly

tatva 7 -én tartott rendes közgyíilésébó1. 
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(P. H.) 

Szám 102.050/1908-VI/a. 

Az 1879. évi XL. t-c. 5. §-a alapját, meger(ísftem 
Budapest, !909. évi április hó 2-án. 

i?. H.) 

Bárczy s.k, 
polgánnester 

Andrássy s.k. 
M.kir. Belügyminiszter 

replika 

Fogyasztás és kultúra 
Fogyasztás, idő, történelem 

l 

A karate, a world music, 
a nacionalizmus, a roman
tikus brazil szappanoperák 
és a buddhista szemtélet 
világméretű terjedésének 
korában egyre kevésbé lehet 
komolyan állítani, hogy 
a különbözó új fogyasztási 
szokások megjelenése egy 
adott társadalomban egyfajta 
"amerikanizálódásnak" 
nevezett globális kulturális 
homogenitáshoz vezet. 




