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SZABÁLYZAT
a bordély-ügy rendezése tárgyában.

A létező társadalmi viszonyok közt a kéjelgési 
kereset beszüntethető nem lévén, minél szőkébb körre 
szoritása, a közerkölcsiség kimélése, az ellenőrizetlen 
kéjelgésből az egészségre s a nemzedékre háramló káros 
következéseknek lehető elhárítása tekintetéből a kéjel- 
gés eltűrésére következő rendszabályok alkottatnak:

I. §. Bordély-türvény.
1) A bordélynyitásra törvény szükséges, mely- 

lyel — ha különben ezen szabályok követelményeinek 
megfelelnek — a létező bordély tulajdonosok elláttatnak. 
Uj , vagy elsőizi bordélynyitásra, a háztulajdonos és 
közeli szomszéd háztulajdonosok beleegyezése — mint 
nélkülözhetetlen feltétel — alapján törvényt a kapi
tányi hivatal adhat ki. A törvény kiadásánál arra 
különös figyelem fordittassék, hogy egyes városrészek 
vagy útczák túl ne terheltessenek , sőt mennyire csak 
lehetséges, a városban szétosztassanak.

2) Bordély csak oly házban tűrhető, melyben 
más fél nem lakik.
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3) Bordélyban mindennemű szeszesitalok kiszol
gáltatása szigorúan tiltva van.

4) A bordély tűrvény be a bordély tulajdonosnőnek 
neve, életkora, lakása beírandó, s a megállapított 
házirend egész terjedelmében mellé fűzendő.

II. §. Bordélyok száma.
A bordélyok egyelőre tíz számban állapíttatnak 

meg. Egy házban 10-nél több, 4-nél kevesebb kéjnő 
nem lehet.

III. §. Bordély-türvény hatálya.
A bordély-tűrvénynyel megengedtetik, hogy a bor

délytulaj donosnő a rendőrségnél bemutatott nőket ezen 
és innen túl hozandó rendszabályokban foglalt kötele
zettségek , feltételek és pontozatok megtartása mellett 
kéjelgésre (kereset) befogadhassa. Ezen tűrvény a kapi
tányi hivatal által bármikor — a nélkül, hogy a bor- 
délyos nőnek kártérítést követelni joga lenne — vissza
vonható, s csak azon személyre és házon érvényes, 
melyre eredetileg kiadatott; másra át nem ruházható. 
A kapitányi hivatal eljárását a bordély  tulaj donosnő 
irányában indokolni nem tartozik.

IV. §. A bordélytulajdonosnö minösitvénye.
Bordély-tűrvény csak oly nőnek adathatik, a ki 

40 évet már betöltött, bűntettért, tulajdon, vagy köz- 
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erkölcsiség biztonsága, vagy jelen rendszabályok elleni 
kihágásért büntetve nem volt, s kiről feltehető, hogy a 
rendszabályokat megtartja s házában megtartatja. Ezen 
szabályoktól a rendőrkapitányi hivatal nem térhet el.

V. §. Házirend.
A rendőrkapitányi hivatal egy házirendet bocsát 

ki, mely minden bordélyra kötelező.
Ezen rendszabályok és házirend mellett minden 

bordélyos nőnek fennhagyatik ezekkel nem ellenkező 
külön háziszabályokat alkotni; ezen szabályok a hiva
talnak bemutatandók s jóváhagyásuk után az átalános 
házirendszabályokhoz illesztetnek.

VI. §. A bordélytulajdonosnöröl.
1) Mielőtt a bordélytulajdonosnő valamely kéjnőt 

házába fogadna, tartozik azt előbb a kapitányi hiva
talnál személyesen bemutatni.

2) Házában a kéjelgést csak a rendőrségnél beje
lentett és türvénynyel ellátott nőnek engedheti meg.

3) A kéj nőtől a házirendben megállapított összeg
nél többet semmi szin alatt nem követelhet.

4) A bordélytulajdonosnő a házánál levő kéjnő 
ellen beigazolt adóssági követelése fejében annak a 
kapitányi hivatal Írásbeli engedélyében elsorolt s meg
becsült ingóságait csak 20 frt. erejéig tarthatja vissza. 



Egy rendít teljes öltözékét s e közt mindenesetre 2 
inget a kéjleánynak még ez esetben is kiadni tartozik.

5) Bordély túl aj donosnő a házába fogadott kéjnőt 
tisztességes lakással és egészséges fekhelylyel ellátni 
köteles. A kéjnőt akarataelleni érintkezésre nem kény
szerítheti és köteles végleges eltávozását — minden 
tulajdonának kiadása mellett — megengedni.

6) A bordélyházi óvrendszabályok, s a rendes 
orvosi vizsgálatok iránti eljárás tüzetesen a házirend
ben foglalvák, melyeknek pontos megtartására a bor
dély osnő köteles ügyelni, s tartozik első sorban a kéj- 
nőket egymás közt, vagy idegen bántalmazástól meg
óvni , nagyobb mérvet öltő zavarok lecsillapítása végett 
rendőri segélyért folyamodjék.

7) A bordély tulajdonosnő felügyeljen, hogy a nála 
levő kéjnők minden szerdán és szombaton orvosilag 
megvizsgáltassanak, más napokon minden reggel ő 
köteles megvizsgálni, s ha betegséget sejtene, a vizs
gáló-orvosnak azonnal bejelentse, s a gyanús nőt orvosi 
vizsgálatig férfi érintésétől visszatartani tartozik. 
Felügyel, hogy a kéjnő tisztulási idejét megtartsa.

8) A bordély osnő gyanús vagy beteg kéj leányok 
tekintetében szorosan a vizsgáló-orvos rendeletéhez köte
les alkalmazkodni, bujakóros, bujakórgyanús betegei 
feltétlenül kórházba szállitandók.

Más betegségi esetben — a főorvos tudtával — a 
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bordélyhelyiségbeni gyógyítást a vizsgáló-orvos meg
engedheti.

9) A bordélyban idegen férfi vagy nőnek szállást 
adni, vagy fajtalankodásra befogadni (helytadni) , ártat
lanokat elcsábítani, vagy másoknak megkeriteni tilos; 
valamint mindkét nembeli serdületlen gyermekeket a 
bordélyház üzleti helyiségeiben tartani nem szabad.

10) Mielőtt valamely kéjnő a bordélyból eltávo
zik , kilépése a kapitányi hivatalnál bejelentendő, ennek 
folytán orvosi megvizsgálása eszközöltetik, s betegvolta 
esetében kórházba szállittatik.

11) A bordélyházban rend- és csendnek kell ural
kodni, az útczára vagy a szomszédságba hallható 
zene, ének, vagy bármely zajos mulatság szigorúan 
tiltatik, ilynemű kihágásért, bár az követtessék el 
vendégek által-, mindenkor a bordélytulajdonosnő véte
tik kérdőre.

12) A bordélyházi mulatásnak dorbézolássá elfa
julni nem szabad, ismeretlen vagy gyanús egyének 
által rendezni szándékolt vendégeskedések vagy fel
tűnő pazar költekezések a rendőrségnek azonnal beje- 
lentendők.

13) A bordély hely iség útczai ablakainak olyképen 
kell befüggönyözve lenni, hogy azokon belátni ne lehes
sen. A kéjnőknek ablakon kaczérkodni, vagy a vendég- 
behivásnak bármely módját használni tilos.
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14) Serdületlen bármely rendű, ifjakat, bordély- 
tulajdonosnő, ha belépnének, elutasítani köteles.

15) Bordély tulajdonosnő az általa befogadott kéj
leányt ezen szabályok, s a házirend egy példányával 
azonnal ellátni köteleztetik; kilépésekor azonban visz- 
szaveheti.

16) Bordélyokban nőcselédek csak a kéjleányokra 
előirt elővigyázati szabályok alkalmazása mellett töret
nek meg.

Ezen szabályoknak megtartására bordély tulajdo
nosnő az alább kimért büntetésnek súlya alatt köte- 
leztetik.

VII. §. Titkos bordély.
Bordélyt tűrvény nélkül tartani nem szabad. A 

bordélyhoz nem tartozó férfi vagy nőszemélyeknek 
szállást adni, vagy fajtalankodási összejövetelre alkal
mat szolgáltatni, ártatlanokat elcsábítani, vagy má
soknak megkeriteni , tilos bordélyüzérkedésnek fog 
tekintetni.

Vili. §. Bordély-könyv.
Minden bordély tulaj donosnő részére egy hitelesí

tett könyv állítandó ki, melybe az illető bordélyra 
tűrvénynyel biró kéjnők, azok belépési és eltávozási 
ideje, módja, a kapitányi hivatal által beírandó. A 
bordélyhelyiségen ezen könyvbe lészen bejegyzendő a 
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rendes orvosi vizsgálatok eredménye, s a főorvos által 
teljesítendő ellenőrzési vizsgálat lelete. A kapitányi 
hivatal ezen könyvet — melyhez nyilvántartás tekinte
téből a vizsgálati rovat elhagyásával mindenekben 
egyező, a hivatalban is vezetendő — a helyszínén idő
ről-időre betekinti és ennek idejét beírja.

A bordélytulajdonosnőre kimondott büntetések és 
minden reá vonatkozó intézkedések szintén ezen könyvbe 
írandók.

Ezen könyv minden évben megújítandó s az év 
lejártával a rendőrkapitány által a prostitutionalis 
ügyben kiküldött bizottságnak általadandó.

IX. §. A kéjnökröl.
A kéjelgési kereset bordélyban vagy magánlaká

son űzhető, de csak előleges bejelentés után a kapi
tányi hivatal által kiállítandó tűr vény mellett, a tör
vény csak azon házra érvényes, melyre kiállíttatott. 
Időközi lakásváltozást, vagy bordélyba költözést előle- 
gesen bejelenteni és törvényét megújítani tartozik. Kór
házból kilépés után a törvény szintén megújítandó.

X. §. Türvényre képesítés.
Kéjelgési keresetre csak oly nőknek állítható ki 

a törvény, a kik 17 éves korukat meghaladták, haja- 
donok , özvegyek, vagy férjeiktől törvényesen elválaszt- 
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vák, érvényes igazolványnyal bírnak, s orvosi vizsgá
lat után ezen keresetre alkalmasoknak és egészsége
seknek találtatnak; terhes nőket kéjelgésre használni 
nem szabad.

XI. §. Eljárás a tűrvény kiadásánál.
1) A nő, akár magánlakban, akár bordélyban 

óhajt kéjelgési életmódot folytatni, e részbeni szándé
kát köteles a kapitányi hivatalnál személyesen bejelen
teni; az igy jelentkező nőt, ha bordélyból jön is, a 
kapitányság: származata, életkora, eddigi foglalkozása, 
szülői, rokonai, tanulmányai, egyéb ismeretei iránt 
jegyzőkönyvileg kihallgatja, ha vidéki, utazási okmá
nyait átveszi, kikérdezi az iránt is, vájjon a bordélyba 
önként akar-e belépni; felmerülő kétely s tapasztalandó 
kényszer esetében a nőnek ezen életmód elhagyására 
alkalom és segély nyújtandó.

2) Ha a jelentkező nő helybeli származású, szán
dékáról szülői, rokonai vagy gyámja azonnal értesi- 
tendők, s a további rendelkezés ezeknek jegyzőkönyvbe 
veendő nyilatkozatához alkalmazandó. Vidéki illetőségű 
kéjnőnek érvényes igazolványi okmánynyal kell bírnia.

3) Beigazolt önrendelkezési joga után a kéjnő a 
városi orvos által megvizsgáltatik, s a mennyiben kéj
szolgálatra alkalmasnak és egészségesnek találja, erről 
írásbeli bizonyítványt állít ki.
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4) A kapitányi hivatalnál megőrzendő ezen bizo- 
nyitvány alapján a kéjnő részére tűrvény állítandó 
ki, melyben világosan kifejeztetik: hogy mindaddig, 
mig a szabályokat megtartja, a hatóság oltalmára szá
míthat , hogy a bordélyosnőnek csak 20 frt. tartozása 
erejéig van ellene önzálogolási joga, a bordélyból — 
adósságára való tekintet nélkül — bármikor kiléphet. 
A helybeli származású nő köteles kilépésekor jövendő 
életmódját, szolgálati helyét vagy lakását bejelenteni; 
ha szolgálat nélkül marad, folytonos ellenőrzés alatt 
tartatik, törvénye pedig 3 hó elforgása előtt meg nem 
újittatik; vidéki nő azonban a városból eltávozni köte
les, a mennyiben tisztességes élet- és keresetmódját 
nem igazolja.

5) Ha azonban a kéjnő a bordélyból hivatalosan 
beigazolt bántalmazás, vagy az ellátás rosszasága 
miatt volna kénytelen kilépni, ezen esetben a bordély
tulaj donosnőnek zálogjoga 20 frt. erejéig is megszűnik, 
s a kéjnő helybeli más bordélyba elmehet, s új tűr- 
vénynyel elláttatik.

6) Ha a kéjnő kórházból kerül ki, törvénye csak 
megelőző orvosi vizsgálat és vélemény után adható ki.

7) A bordélytulajdonosnő a tőle kilépett kéj hölgy 
elleni (20 frton fölüli) követeléseit bírósági iigyúton 
érvényesítheti.
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XII. §. Mit kell a türvénynek tartalmaznia.
A kéjnők részére kiállítandó türelmi okmánynak : 

a szabadnő nevét, származási helyét, illetőségét, ko
rát, teljes személyleirását kell tartalmaznia; hozzá
csatolandó a photographiája és a szemlelap, melybe az 
orvosi vizsgálat eredménye feljegyzendő. A tűrvény 
csak azon lakásra érvényes, melyre kiállíttatott, min
den lak- és helyváltoztatás a kapitányi hivatalnak 
bejelentendő; ezen esetekben s kórházbóli kilépéskor 
a tűrvény megújítandó és mindezekről az orvos érte
sítendő.

XIII. §. A kéjnö alkalmazkodási kötelességei.
1) Köteles a kéjnő a jelen rendszabályokat áta- 

lában megtartani.
2) A bordélyokba lépő kéjnő köteles az abban 

érvényben levő házirendhez szorosan alkalmazkodni, 
tartózkodnia kell a bordély tulaj donosnő, társnői s a 
háznép bántalmazásától, átalában minden kihágástól.

3) Az útczaajtóba kiállni, ablakon vagy kapu- 
nyiláson kaczérkodni, vagy vendégeket bármi módon 
csalogatni tilos.

4) A magánlakon levő kéj nő helyiségében rend 
és csendnek kell uralkodni, az útczai járókelőket, vagy 
szomszédságot háborgató zene, zaj vagy dobzódás til- 
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tátik, vendégeskedéseket rendezni s idegen nőket kéjel- 
gésre befogadni nem szabad.

5) Utczai kaczérkodás, nyilvános helyeken illetlen 
vagy szemérmet sértő ruházatban való megjelenés a 
kéjnőknek szigorúan tiltatik.

6) Tartozik magát a kitűzött napokon orvosilag, 
s ha bordélyban lakik, egyéb napokon a bordélytulaj
donosnő által megvizsgáltatni; tűrvényét mindig magá
nál tartani s előmutatni köteles.

7) Ha beteg voltát gyanitja, azt a vizsgáló
orvosnak azonnal jelenteni tartozik, s a mig meg vizs
gáltatnék , férfiérintkezéstől tartózkodjék; nemkülöm- 
ben a havibaj lefolyását szigorúan megtartsa.

8) Bárminemű megbetegedése esetén magát a 
kéjnő orvosoltatni tartozik; gyógyítási ideje alatt ke
resetét folytatnia nem szabad, könyvét pedig e közben 
a kapitányi hivatalhoz beadni köteles.

9) Meggyógyulása után ha keresetét folytatni 
óhajtja, új vizsgálat alá vétetik, melynek eredményé
hez képest tűr vénye vagy megújittatik, avagy pedig 
a kéjelgési keresettől eltiltatik.

10) A bordélyból kórházba kerülő kéj nő, ha a 
bordélyosnő kivánja , megszámolni köteles, mely alka
lommal ingóságait — tartozása biztositékául kapitányi 
hivatali becsű alá veendő s a kéjnő által kijelölendő 
20 frtot érő tárgyak kivételével — magával viheti.
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11) Ha a kéjnő és bordélytulajdonosnő közt a 
leszámolás barátságosan nem megy végbe, a kapitány 
előtt eszközöltetik.

12) A kapitányi végzéssel meg nem nyugtatott 
fél magánjogi természetű ügyével a törvény rendes 
útjára térhet.

XIV. §.
Minden, a kéjnő tűrvénye körül előforduló válto

zásról , valamint a bordély megszüntetéséről, a kapi
tányi hivatal a vizsgáló-orvosokat téritvény mellett 
kézbesitendő Írásban értesíteni köteles.

XV. §. A vizsgáló-orvosok jegyzőkönyve.
A vizsgáló (kerületi) orvosok jegyzőkönyvet fog

nak vezetni, melybe a kapitányi hivatal által vizsgá
lat végett hozzá utasított kéjnőt bejegyzi, s a teljesített 
vizsgálat eredményét, s egyéb intézkedését minden kéj
nőnél a vizsgálat napján bevezeti, úgyszintén az illető 
rovatban megjelöli, ha valamely kéjnő tűrvénye meg
szüntetett , s a kapitányi hivatal értesítéseit megőrzi.

Ezen jegyzőkönyv a kapitányi hivatal, s a városi 
főorvos által havonkint legalább egyszer láttamozandó, 
évnegyedenkint pedig a felügyelő bizottságnak bemu
tatandó.
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XVI. §. A kerületi orvosok eljárása.
1) A kerületi orvosok a hozzájuk vizsgálat végett 

utasított kéjnőket minden szerdán, szombaton méh- 
tükörrel megvizsgálni kötelesek.

2) A vizsgálat bordélyban levő kéj nőknél a bor
délyban , magánzó tűrvényezett nőknél ezek magánla
kásán eszközöltetik. A vizsgáló-orvos a bordélykönyvbe 
jegyzett sorrendet tartja meg a vizsgálatnál, s ha azt 
tapasztalná, hogy a könyvbe jegyzett valamely kéjnő 
hiányzik , vagy a bordélyban oda nem tartozó kéjleányt, 
avagy bárminemű gyanús személyt találna, erről a 
kapitányi hivatalnak azonnal jelentést teszen, s az ese
tet a bordély könyvbe is bejegyzi.

3) Minden vizsgálat eredményét a kerületi orvo
sok saját jegyzőkönyvükbe a kéjnő szemlelapjára, bor
délyházi kéj nőnél az eredményt a bordélykönyvbe is 
bejegyezni tartozik.

4) A bujakóros vagy gyanús kéjnőtől a tűr vényt 
a vizsgáló-orvosok azonnal elveszik, miről a tűrvény 
beküldésével — a beteg leánynak kórházbaszállitása 
végett — jelentést tenni kötelesek.

5) A kerületi orvosok a bordélybani tisztaság, 
rend és megrendelt óvrendszabályok megtartására fel
ügyelnek , minden mulasztást a bordélykönyvbe beje
gyeznek , s erről a kapitányi hivatalt értesítik.
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6) A kerületi orvosok ezen rendszabályok reájuk 
vonatkozó részét megtartani felelősség terhe mellett 
kötelesek; ha tapasztalnák, hogy a bordélytulajdo
nosnő , a kéjnők, vagy bárki más által meg nem tar- 
tatik, minden mulasztást vagy visszaélést a kapitányi 
hivatalnak Írásban bejelenteni tartoznak. Tudomásukra 
jutott titkos bordélyok s tűrvénynélküli kéjnőkről, 
saját és magánorvosok gyakorlatában előforduló buja
kórok eredetéről a rendőrfőnököt bizodal másán értesítik.

XVII. §. A főorvos felügyeleti joga és kötelessége.
1) A főorvos felügyelni tartozik, hogy a kéjel

gési életmódra fennálló elővigyázati és egészségi sza
bályok pontosan megtartassanak, e végből a bordélyok
ban és magánlakon tartózkodó kéj nőket gyakran és 
véletlenül meglepi, tőlük a türelmi okmányt elkéri, 
megtekinti, vizsgálatot ismétel az óvszerek kellő hasz
nálatáról , az életmódról, a szobák és ágyak tisztasá
gáról meggyőződést szerez, a teljesített ellenőrzést a 
bordélykönyvbe, magánkéjnőnél a türvénylapra bejegyzi.

2) A főorvos ezen véletlenül teljesítendő vizsgála
táról a kéjnők megnevezésével a tapasztalt visszaéllé- 
sekről és hanyagságokról azoknak elhárítása tekinte
téből a kapitányi hivatalnak jelentést teszen.

3) A főorvos a kerületi orvosoktól bekivánandó 
adatok és saját tapasztalatai nyomán a prostitutióná-
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lis ügyről évenkint az egészségügyi bizottsághoz áta- 
lános jelentést teszen, s a szükséges intézkedések tekin
tetében javaslatot ad.

XVIII. §. A rendőrség teendői.

1) A kapitányi hivatalnak kötelessége a kéjel- 
gési életmódból eredhető nyilvános botrányt megaka
dályozni, s a közegészség tekintetéből alkotott elővi- 
gyázati szabályokat pontosan megtartani, illetőleg azok 
megtartása felett őrködni.

2) A bordély-tűrvényt és a kéjnők törvényét , a 
kapitányi hivatal állitandja ki; minden egyes esetről, 
változásról vagy újitásról a kerületi orvosok értesiten- 
dők, s az errőli elismervények a bordély-könyvnél, 
illetőleg a kéjnő ivénél megtartandók.

3) Vendéglősök és fiirdőház-tulajdonosok csak oly 
női személyzetet tarthatnak, melyről feltehető, hogy 
kéjelgési keresetet nem űz; különben ezek is törvény 
megszerzésére szoritandók és rendes orvosi vizsgálat 
alá veendők.

4) Átalában ügyelni fog a kapitányi hivatal , 
hogy törvény nélküli kéj nők ne sziveltessenek.

5) Köteles a kapitányi hivatal az oly nőket, a 
kik kéjelgési életmódot folytatnak és bejelentve nin
csenek , a titkos bordélyhelyeket, vagy fajtalankodás
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czéljábóli özszejöveteli helyeket szorgalmasan fürkészni, 
és irányukban a legnagyobb szigort gyakorolni.

6) Különös figyelme legyen a kapitányi hivatal
nak oly nőszemélyekre, kik a kéj nők sorába igtatva 
nem lévén , bordélyban, vagy kerítésről gyanús nőnél 
találtatnak, velük vagy kéjnőkkel társalogni tapasz
talatnak , ezekre s átalában mindazon nőkre, kikről 
megái lapítható, vagy okszerűnek vélelmezhető, hogy 
testükkel keresetet űznek, jelen rendszabályok alkal
mazandók.

7) Mindamellett tartózkodni fog a kapitányi hiva
tal jelen rendszabály ürügye alatt a személyjogot érin
teni , s a család szentélyébe hatolni mindaddig, mig a 
gyanúba vett személy kéjelgési életmódjára nézve biz
tos adatokkal nem bir.

8) Az orvosok által kórházba utasitott kéj nők 
azonnali kiszállításáról a kapitányi hivatal köteles 
gondoskodni, a kórházi gondnoktól követelendő felvé
teli elismervényt a kéjnő ivéhez csatolja, s a kórház
ból kijövő kéj nőnek a kéjelgési kereset folytatását csak 
a főorvosnak határozott véleménye alapján fogja meg
engedni ; egyébként pedig felügyel, hogy a kéjnők 
lakás változásáról értesüljön.

9) Minden — ezen szabályok meg nem tartásá
ból — a kéjnők egymáshoz, s a bordélyosnőhöz való 
viszonyából eredő ügyeket, kölcsönös követeléseket, a 
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kapitányi hivatal intéz el, e részbeni intézkedéseit a 
kéjnők ivébe, s a bordélyosnő könyvébe feljegyzi.

10) A tűrvénynélküli kéjnők, titkos bordélyhá- 
zak, fajtalankodási helyek és keritőnők kipuhatolása 
tekintetéből a kapitányi hivatal a várost megbízható 
rendőrei közt a biztosoknak elsőkézbőli ellenőrzése alatt 
tizedenként felosztja, s a őzéi elérése tekintetéből alkal
masnak bizonyuló egyéb módokat is felhasznál. Ha 
valamely rendőrségi közeg ily titkos kéjelgést elpalás
tol, vagy netán gyámolit, ellene azonnal a fegyelmi 
vizsgálat megindítandó.

11) A kapitányi hivatal valamennyi bordélyház
ról és kéj nőről nyilvántartási jegyzőkönyvet vezet.

12) A prostitutiónális ügynek ezen szabályok 
szerinti kezelése tekintetében első sorban a főkapi
tány felelős.

XIX. §. A bizottságról.
1) A prostitutiónális ügyben a közegészségügyi 

bizottság kebeléből szőkébb bizottság alakittatik, mely 
az ezen szabályok által hozzá utalt teendőket teljesí
teni köteles.

Ezen bizottság áll a közegészségügyi bizottság 
négy kiküldöttjéből, a főkapitányból, mint elnökből, 
s a fő- és alorvosokból.

2) Ezen bizottság hivatása leend a prostitutióná-
2* 
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lis ügyben az ellenőrködést gyakorolni, a netaláni visz- 
szaélésekre vagy szükséges intézkedésekre a kapitányi 
hivatalt figyelmeztetni, javaslatokat tenni, á tálában 
felügyelni, hogy jelen rendszabályok pontosan meg
tartassanak.

XX. §. Dijakról.
Hogy ezen kéjelgési kereset felügyelete és nyil

vántartása által a város pénztárának okozott kiadása 
némileg megtéríttessék, e czélra a megállapított dijak 
fordítandók, és pedig:

1) a bordély-törvény kiadása alkalmával egyszer- 
mindenkorra 25—50 frt. díj fizettetik, mely dijat a 
bizottság állapit meg;

2) a bordélyokban vezetendő és minden évben 
megújítandó könyvért a kiállítási érték a bordélytu
lajdonosnő által fizetendő; ezentúl fizet a bordélytulaj
donosnő minden kéjnő után a kórház-alapra havonként 
1 frtot, a kapitányi hivatal által a nyilvántartással 
megbízott tisztviselő. kezéhez, ki azt havonként a ta
nácsnak bemutatni köteles;

3) ha a kéjnők időközben szaporodnak, minden 
szaporodás után 1 frt., ha személy változik, minden 
újonnan felvett személy után ugyanazon czélra í frt. 
fizetendő.

A kéjnők törvénye díjmentesen állittatik ki.
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A fizetés megtörténte az eredeti okmányon iga
zolandó.

XXI. §. Az orvos dijairól.
A kéj nők vizsgálata rendszerint a bordélyliázban, 

vagy azok magánlakásán történik, a miért a követ
kező' dijak fizetendó'k:

1) A felvételi első', a kórházból kijövetel utáni, 
s az ellenőrzési főorvosi vizsgálat dijmentes.

2) A bordélyban eszközölt vizsgálatért 25’ kr., a 
kéjnő magánlakáni vizsgálatért 50 kr. fizetendő.

3) A rendőrség által megrendelt vizsgálatok díj
mentesek.

Büntetés.
1) Bizonyos területi felügyelettel, vagy egyes 

esetbeni eljárással megbízott rendőr, biztos vagy tiszt
viselő ellen, ki ezen rendszabály által reá bízott 
kötelességét elmulasztja, fegyelmi eljárás hozathatik 
javaslatba.

2) Bárki hatósági bejelentés nélkül, törvény nél
küli kéjnőknek, vagy más személyeknek ezen üzlet 
folytatására rendes szállást, vagy fajtalankodásra he
lyet ad, mint kerítő 2—50 frtig terjedhető pénzbünte
téssel, behajthat]anság esetén 5 napig terjedhető elzá
rással, vagy mindkettővel büntetendő. Ha ezen kihá
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gást bordély tulajdonosnő követi el, üzleti engedélyétől 
már az első Ízben is megfosztathatik.

3) Ezen rendszabályoknak és a házi rendnek 
bordély tulajdonosnő általi megsértése 2—50 frtig ter
jedhető pénzbüntetéssel, behajthat!anság esetén 5 napig 
terjedhető elzárással, vagy mindkettővel büntetendő, 
ismétlés esetében a büntetés csak elzárás vagy az üzlet 
beszüntetése lehet.

4) Előforduló esetben a háztulajdonosok a 2. pont 
alatti pénzbüntetés súlyával figyelmessé teendők , hogy 
házukban engedély nélküli bordélyt vagy tűrvény nélküli 
kéjnőket be ne fogadjanak.

5) Kéj nők, a kik a reájuk vonatkozó jelen ható
sági szabályokat meg nem tartják , egy hónapig ter
jedhető elzárással bűntetteinek.

6) A szolgaszemélyzet a bordély tulajdonosnők, s 
kéjhölgyek elleni büntetések kimérésére nézve első fo- 
lyamodású hatóság a rendőri (kapitányi) hivatal, má- 
sodfolyamodású hatóság a tanács, harmadfokú hatóság 
a belügyminiszter.

Házirend.
A bordély tulaj donosnő miheztartása végett :
1) A bordély tulajdonosnő mielőtt valamely kéjnőt 

házába fogadna, a kapitányi hivatalnál személyesen 
bemutatni tartozik.
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2) Kéjelgést csak a rendőri hivatalnál bejelentett 
s tűrvénynyel ellátott nőnek engedhet meg.

3) Bordélytulajdonosnő igazolt követelésének biz
tosítására egy teljes öltözék kivételével a házánál levő 
kéjnőnek ingóságait 20 frt erejéig lefoglalhatja.

4) A kéj leánynak tisztességes, egészséges, téli 
évszakban jól fűtött szobát, külön fekhelyet , az évsza
kokhoz mért tiszta ágyneműt köteles adni; akarata 
elleni érintkezésre nem kényszerítheti, s tartozik a 
kéjnőt — megszámol ás után — kívánságára bármikor 
elbocsátani s ingóságait kiadni; követelése fejében a 
kapitányi hivatal Írásbeli — az ingóságok becsűjét és 
nemét magában foglaló — engedélye mellett és egy 
teljes öltözék kivételével 20 frt erejéig megtorlási jogot 
érvényesíthet.

5) Köteles bordélytulajdonosnő az óvrendszabá- 
lyoknak pontos megtartására ügyelni, s a kéjnők közti 
jó egyetértés, béke és rend fenntartása felett őrködni.

6) A kéj nőknek szerdán és szombaton orvosilag 
megvizsgálására szintén bordélytulajdonosnő tartozik fel
ügyelni , egyéb napok reggelén ő köteles megvizsgálni s 
ha betegséget gyanítana, a városi orvosnak azonnal 
bejelentse; a gyanús nőt orvosi vizsgálat megtörténtéig 
férfi érintésétől visszatartsa , s felügyel, hogy a kéjnő 
a havi baj tartózkodás idejét meg ne szegje.

7) A gyanús vagy beteg kéjnő iránt a vizsgáló 
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orvos rendelkezéséig tartozik a bordély tulaj donosnő meg
felelni; a nem ragályos , s nem bujakóros kéjnőnek a bor
délyban gyógyitását esak a városi főorvos engedheti meg.

8) A bordélyban idegen férfi- vagy nőszemélyeknek 
szállást vagy fajtalanságra alkalmat adni tilos. Ártat
lanoknak elcsábitása vagy másoknak megszerzése szi
gorúan fenyittetik.

9) A bordélyból csak egészséges kéjnő bocsáttat- 
hatik el, mivégből a bordély tulajdonosnő minden egyes 
kéjnő kilépési esetét a kapitányi hivatalnak bejelenteni 
köteles, mire a nő megvizsgáltatik, beteg volta esetén 
gyógykezelés alá vétetik.

10) A bordélyházban csendet kell tartani, szom
szédba vagy útczára hallható lárma , zajos zene, ének, 
a csendet háborító mulatság tiltatik; ilynemű kihágá
sért mindig a bordély tulaj donosnő fog kérdőre vonatni.

11) A bordélyházban vendégeskedések — különösen 
gyanús egyének által, — rendezését bordély tulajdonosnő 
megakadályozni tartozik, sőt ismeretlenek feltűnő köl
tekezését ildomos úton a rendőri hivatalnak bejelen
teni köteles.

12) A bordélynak útczai ablakai oly függönynyel 
láttassanak el, melyen át belátni ne lehessen; csak a 
felső ablakszárnyakat szabad nyitva tartani, a kéj
nőknek ablakon kinézés, vagy bármely módon vendég 
becsalogatása tilos , s ezért is bordély  tulaj donosnő felelős.
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13) Serdületlen ifjakat bordélytulajdonosnő be ne 
bocsásson, a belépőket különbség nélkül utasítsa ki. 
(A rendszabály 22. §. következménye alatt.)

14) Minden kéjnő bordélyba lépése alkalmával 
egy rendszabály s egy házirend példányát kapja meg 
alkalmazkodás végett, melyet kilépésekor bordély  tulaj
donosnőnek visszaadni köteles.

15) Bordélyban cselédnek csak koros nők alkalma
zandók , kikről feltehető, hogy testükkel keresetet nem 
űznek , különben a kéj leányokkal egyenlő elbánás alá 
tartoznak.

16) Minden bordélytulajdonosnő köteles tűr vényé
nek megszerzése alkalmával meghatározni, mily összeget 
követel a kéjnőtől : lakás, élelmezés, fűtés, világítás, 
mosás , s orvosi vizsgálat fejében. Ezen összeg a bor-

• dély tűr vénybe , s a bordély részére hivatalosan kiállí
tandó házi rendbe fog bejegyeztetni. Ezt a bordély
tulajdonosnő a választmány tudta nélkül nem változ
tathatja és a bordélyban levő minden kéj leányra egyen
lően alkalmazandó. Ezen összeg havonként 25 írtnál 
több nem lehet.

17) A bordélytulajdonosnő köteles a házánál levő 
kéjleányokkal hetenkint leszámolni, mely alkalommal 
a kéjnő heti bevételéből az ellátási összegből egy hétre 
eső része mindenek előtt a bordélytulajdonosnő számára 
levonandó; az ezen fölüli kereset két egyenlő részre 
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osztandó, melynek egyik része osztalék fejében a bor
délytulaj donosnőt, másik része a kéjnőt szabad rendel
kezési tulajdonként illeti, s mely összeget a kéjnő aka
rata ellen visszatartani nem szabad.

18) Azon esetben, ha a kéjnő bevétele az ellátási 
költségeket sem fedezné, azt pótolni nem tartozik, 
terhére fel nem számittathatik, hanem mint veszteség 
tekintendő.

A kéjnők alkalmazkodási kötelességei.
19) A kéjnő mindenben ezen rendszabályokhoz 

alkalmazkodni köteles. A bordélyból mindenkor kiléphet, 
azonban 20 frt erejéig netán fölmerülő adósságát ki- 
egyenliteni tartozik, mely összegre nézve a bordély- 
tulajdonosnő ingóságait megzálogosithatja , s a kapitányi 
hivatal közbejöttével megállapítandó becsűben vissza
tarthatja (kivételével egy teljes öltözéknek).

20) A kéjnő köteles a bordélyban megállapított 
házi rendhez alkalmazkodni, mindenkivel békében élni, 
s a kihágásoktól tartózkodni; különösen tilos az ab
lakon kaczérkodnia, vagy vendégeket bármi módon a 
bordélyba csalogatni.

21) Magános — saját bérelt lakásán levő — kéjnő 
ezen rendszabály VI. §-ának 11., 12. s 15. pontjait 
különösen megtartani köteles.

22) Az útczán vagy nyilvános helyen, kirivó, 
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szemérmet sértő ruhában megjelenni, úgy a bordélyban , 
mint magánlakon kéjnőnek tilos.

23) Tartozik magát minden szerdán, szombaton 
orvosilag, egyéb napokon a bordélytulajdonosnő által 
megvizsgáltatni, s tűrvényét köteles mindig magával 
hordani , s kívánatra előmutatni.

24) Ha gyanítaná, hogy betegségbe esett, azt 
köteles azonnal a városi orvossal közölni, addig is férfi 
érintésétől óvakodjék, ugyanezt tenni köteles havi 
bajának idején.

25) A beteg kéjnő magát az orvos rendeletének 
alávetni, tűrvényét a kapitányi hivatalnak bemutatni 
és keresetének folytatásától tartózkodni köteles. Meg
gyógyulása, illetőleg a kórházból kijövetele után, ha 
keresetét folytatni akarja, tartozik magát a kapitányi hi
vatalnál bejelenteni, s a városi orvos vizsgálatához képest 
részére új tűrvény fog kiadatni, vagy megtagadtatni.

26) A bordélyban levő kéjnő kórházba jutása al
kalmával , ha bordélytulajdonosnő kívánja, azzal tar
tozik leszámolni, azonban követelheti, hogy a leszá
molás a kapitány előtt történjék, egyébként pedig a 
6. §-ban körülirt módú 20 frt erejéig megzálogoláson 
túl minden holmiját magával viheti.

27} A rendőrkapitány fogja meghatározni a módot, 
mely szerint a kéjnő, s bordélytulajdonosnő közti szá
moskodás vezettessék.
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Óvintézkedések.
28) A kéjnőnek havi tisztulás alatt s utána egy 

nappal férfival érintkezni (elhálni) nem szabad; tartóz
kodnia kell a vendégekkel való társalkodástól; havi 
tisztulásának mesterséges megállítása vagy eltitkolása 
tilos; ezen tilalom áthágásáért mind a kéj nő, mind a 
bordély tulajdonosnő fenyittetnek.

29) A kéjnő feljogosittatik közösülés előtt férfi 
vendégét megvizsgálni; ki ezt meg nem engedi, azt , 
úgy az undorító rút, részeg vagy satnya, beteg egyént 
visszautasíthatja, miben őt a bordély tulaj donosnő vé
deni köteles; különben is részeg férfit s részeg nőt a ké- 
jelgéstől visszatartani a bordély tulaj donosnő kötelessége.

30) A bordély minden erőszakoskodások, s tettle- 
gességek ellen a rendőrség oltalma alatt áll.

31) Minden bordélyházban a kéjnők számára leg
alább egy ülőkádnak, s egy méhzuhanynak kell kész
letben lenni, s ezen kívül tartozik a bordély túl ajdonosnő 
kellő számban , s különféle nagyságban méhtiikröt a 
tiszti főorvos megjelölése szerint beszerezni.

32) A kéjnők vizsgálatára elegendő tágas, főleg 
pedig világos, hosszúkás asztallal, megfelelő fekbútorral, 
olaj , víz , mosdótál, törülközőkendővel stb. tárgyakkal 
ellátott szoba lészen a bordélyosnő által berendezendő. 
A kéjnők vizsgálatánál csak az orvos és bordélytulaj- 
donosnő lehet jelen.
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33) Az orvosi vizsgálatra kijelölt egyéb napokon 
a kéjnőket maga a bordélytulajdonosnő köteles meg
megvizsgálni, s ügyelni tartozik, hogy minden kéj nő 
reggelenkint ülőfürdőt, s méhzuhanyt használjon.

34) A kéjnőt élvező látogatónak kívánságára kö
teles a nő előtte méhzuhanyt használni, minden el- 
hálás után pedig saját érdekében használja.

35) A vendég számára glycerin, tiszta olaj , 
langyos és hideg viz, karbolsavas viz, mosdóedény, s 
törülköző legyen készen.

36) A kéjnő hetenkint legalább kétszer, a tisztulás 
után pedig okvetlenül fürdeni köteles; fürdés előtt 
vendéget nem fogadhat.

37) A kéjnő tisztulásáról az orvos személyesen 
győződjék meg, s azt a nő tűrvényébe, s a bodélykönyvbe 
bejegyezze.

38) Az óvrendszabályok meg nem tartása szigo
rúan fenyittetik.

39) Ezen szabályok kórmányhatósági jóváhagyás 
után azonnal végrehajtandók.

Kelt Kecskeméten, a város törvényhatósági bi
zottságának 1881. évi július hónap 12-ik és következő 
napjain folytatva tartott rendes havi közgyűléséből.

Ifj. Bagi László, Lestár Péter,
jegyző. polgármester.

(P. H.)
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12,503. sz. Magyar királyi belügyminiszter.

Jelen, az 1881. évi november hó 5-ik napján 53,164. szám 
alatt kibocsátott itteni rendeletemhez képest átdolgozott szabályren
deletet az 1879. évi 40. t.-cz. 5-ik §-a alapján ezennel megerősítem.

Budapesten, 1882. évi márczius hó 6-án

(P. H.)

a miniszter helyett:

Prónay József
államtitkár.
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