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Kecskemét th. város 

szabályrendeletének 
tervezete 

az üzletszerű kéjelgés rendezése és a tilos kéjelgés 
tárgyában. 

A közegészségre és a közerkölcsiségre az üzletszerű és tilos kéjelgés- 
ből eredhető káros következmények megelőzése, elhárítása és kevesbítése 
tekintetéből, a jelen társadalmi viszonyok között meg nem szüntethető kéjel- 
gési kereset eltűrésére, következő rendszabályok alkottatnak: 

I. FEJEZET. 

A kéjnők felvételéről s az üzletszerű kéjelgés 
megszűntéről. 

1.§. 

A   kéjelgési kereset, akár bordélyban, akár  magánla- 
káson, előleges bejelentés után nyerendő rendőrségi türelmi 
bárcza mellett űzhető.  (1. melléklet). 

2. §. 
A törvény kelléke, hogy magában foglalja a kéjnő 

nevét, lakását s a lakásul szolgáló bordély megnevezését, 
az arczkép szükséges kiegészítő részét képező személyle- 
írási adatokat, a kéjnő nyilvántartási számát s a jelen sza- 
bályrendeletből készült kivonat alakjában, a kilépés sza- 
badságára, a kereset megosztására és (a kéjnő ingóságaira 
gyakorolható) bordély-üzleti zálogolási jogra, valamint a 
kéjnő önviseletére, a vendég iránti magatartására és a házi 
rendre vonatkozó szabályokat, ezenkívül a rendőrhatóság 
pecsétjével erősített zsinórral a kéjnő arczképe hozzá fű- 
zendő s egyszersmind az orvosi vizsgálat ideje és eredmé- 
nyének, valamint a kéjelgés betegség miatti felfüggeszté- 
sének, esetleg a kórházba utalásnak feljegyzésére szolgáló 
elégséges számú szemlelappal látandó el. 

Az arcz-kép hiányában a kéjnő levételét egy példányban 
egy korona díj fejében a rendőrkapitányi hivatal eszközli. 

Kéjelgési keresetre csak oly nőknek állítható ki türelmi 
bárcza, a kik a 17 éves kort meghaladták, hajadonok, öz- 
vegyek, vagy férjüktől törvényesen elválasztottak, érvényes 
igazolványnyal bírnak és orvosi vizsgálat után egészsége- 
seknek s ezen keresetre alkalmasoknak találtatnak. 

4. §. 
Az ily jelentkező nőtől a rendőrkapitányi hivatal iga- 

zolványát átveszi, annak hitelességét elbírálja  és ha kifo- 
gástalannak találja, az illető nőt életkora, vallása, állapota, 
eddigi foglalkozása, utolsó tartózkodása,   az ott netán már 
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űzött kéjelgési kereset és a városbaérkezés ideje iránt 
kihallgatja; adott feleletei és az átvett igazolvány adataihoz 
képest a nyilvántartókönyv megfelelő rovatait kitölti, vala- 
mint az iránt is kikérdezi, vájjon a bordélyházba önként 
akar-e belépni? Felmerülő kétely s tapasztalt kényszer ese- 
tében a nőnek ezen életmód elhagyására alkalmat és se- 
gélyt nyújt. 

5. §. 
Ha a jelentkező nő helybeli származású, szándékáról 

szülei, rokonai, vagy gyámja azonnal értesítendők, ezek nyi- 
latkozata a nyilvántartókönyv megfelelő rovatába, vagy 
jegyzőkönyvbe vezetendő és aláírásukkal látandó el. A 
további intézkedés az adott nyilatkozathoz képest te- 
endő meg. 

6. §. 
Bordélyból bordélyba átlépő nőkre nézve elégséges, 

ha a kéjnőnek az elhagyott bordély helyén levő községi elöl- 
járóság vagy magasabb hatóság a bordélyból való átlépési 
szándékára nézve székhelyének feljegyzése mellett, kelettel 
ellátott, valamint pecsétjével is erősített igazolványt ad. 

Ε czélból a bordélyos nők személyleírásukat, üzleti 
helyiségüket és hatóságilag tűrt keresetüket feltüntető, meg- 
felelő rovatú kéjnőbejelentő-könyvvel láttatnak el, mely 
egyszersmind a felvétel előtt helyben foganatosítandó orvosi 
vizsgálat eredményének feljegyzésére is szolgál. (2. melléklet). 

7. § 
Egyéb vidéki illetőségű kéjnőkre nézve a kiskorúság 

fennforgása esetén az illetőségi hely hatóságához a szüle, 
vagy gyám és más érdeklett rokonok értesítése végett 
közlés intézendő és egyelőre felvételnek az esetben van 
helye, ha a jelentkező nő alaposan feltehetőleg üzletszerű 
kéjelgést már folytatott. 

8. §. 
A bordélyos nő jelentőkönyvébe a; helyből belépő, 

vagy vidékről nem bordélyból jövő kéjnők is bejegyzendők, 
mely ezekre nézve csak a felvételt megelőző orvosi vizs- 
gálat feljegyzésére használtatik. 

9. § 
Bordélyba jelentkező kéjnők a bordélyba érkezés nap- 

ján hatósági felvételre azonnal jelentendők. 
Vasár- és ünnepnapokon kéjnők felvételét a rendőrség 

nem eszközli s a vidékről érkező kéjnők a rendőrhatóság- 
nál a következő köznapig rendra őrizet alá vétetnek. 

10. §. 
Magánlakáson kéjelgési keresetre vállalkozó nők fel- 

vételét megelőző orvosi vizsgálatról külön bizonyítvány 
állíttatik ki, mely azonban csupán a nyilvántartókönyv 
megfelelő rovatának kitöltésére szolgál. 

11. §. 

Ha a kéjnő kéjelgési keresetének folytatásában beteg- 
ség, vagy kórházba utalás  miatt felfüggesztetik, törvénye 
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az önkéntes kilépésig, vagy a bordélyosnő által való elbo- 
csátásáig hatályban marad, de az tőle bevonatván, rendőr- 
hatósági őrizet alá vétetik és csak a kéjelgési kereset foly- 
tatásának újabb megengedésével adatik vissza, 

A törvénynek ezen bevonása és visszaadása a fen- 
forgó ok jelzésével mind a törvényben, mind a bordélyos 
nő kezén levő változási kimutatásban, mind a kéjnők ható- 
sági nyilvántartásában feltüntetendő. 

12. §. 
Beteg, vagy kórházba utalt kéjnő törvényét csak a 

kéjelgési kereset folytatását megengedő külön orvosi bizo- 
nyítvány alapján kaphatja vissza. 

13. §. 
A bordélyból kilépő, vagy magánkéjelgési keresetét 

beszüntető kéjnő törvénye, a kilépésnek nyilvántartásba 
vétele mellett végleg bevonatik és hatályon kívül he- 
lyeztetik. 

14.  §. 
A türelmi bárcza csak azon házra és azon személyre 

érvényes, melyre kiállíttatott; minélfogva az esetleges lakás- 
változtatás bejelentendő s a törvényben feljegyzendő. A hely- 
ben más bordélyba átlépő kéjnőnek azonban új törvény adatik. 

Mindazonáltal a kéjnő a kéjelgési kereset tekintetéből 
kizárólag a törvényben foglalt bordélyhoz vagy lakáshoz 
kötve nincs, azon korlátozással, hogy a kéjelgési kereset 
czéljából fogadókban, vendéglőkben, kávéházakban és ká- 
vémérésekben, valamint italmérési helyiségekben, úgyszin- 
tén fürdőházakban és bármely nyilvános, vagy a közön- 
ségnek nyitva álló helyen meg nem jelenhet és egyébként 
is megjelenésében minden feltűnést gondosan kerülni, a 
közszemérem követelményeit pedig szorosan megóvni 
tartozik. 

15. §. 
A kéjnő bordélyba való belépésre, abban vagy a kéjel- 

gési keresetben való megmaradásra nem kényszeríthető. 
Ellenben a kiskorú kéjnő, ha  indokoltan visszaköve- 

teltetik, vagy az  oly kéjnő,  kiről  kiderül,   hogy  máshoz 
érvényesen fennálló házassági kötelék csatolja, a bordély- 
ból való kilépésre,  vagy a kéjelgési kereset felhagyására 
utalandó. 

16. §. 
A kéjelgési keresetre bordélyból bordélyba lépő, vagy 

a szüle, illetve gyámnak a fentebbi 5. és 7. §. rendelkezé- 
séhez képest adandó értesítés mellett felvett és 15 nap 
alatt vissza nem kívánt kiskorú kéjnők visszakövetelésére 
az   1877.  XX.  t.-cz. 14.   §-a   alapján   a   gyámhatóság  van 
jogosítva. 

17. §. 
Más kiskorú kéjleány hatósági megkeresésre, vagy az 

igazolvány felmutatása mellett jelentkező szüle, vagy gyám 
kívánatára a kéjelgési keresettől azonnal eltiltandó, de ha 
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vidéki volna, ezen eltiltásnak csak az esetben van helye, 
ha a kéjleányt a szüle, vagy gyám azonnal magával viszi, 
vagy ha a megkereső hatóság útján a hazautazáshoz szük- 
séges költséggel is elláttatott, 

18. §. 
Kéjnők, kik azon ürügy alatt, hogy a bordélyba belép- 

nek, a bordélyosnőt adósság kifizetésére, utazási és egyéb 
költségek teljesítésére bírják s ez által annak kárt okoznak; 
a hitelezés csalárd kieszközlésére vonatkozó büntető törvé- 
nyeknek megfelelő eljárás alá vonhatók s ezen kívül tolón ez- 
úton illetőségi helyükre utalandók. 

19. §. 
A bordélyból kilépő és más bordélyba átjelenkező kéj- 

nők hatósági felügyelet nélkül elbocsájthatók; de az eddigi 
bordélytulajdonos nő átkísérésük iránt, valamint arra 
nézve felelősséget vállal, hogy az új bordélyra nézve ille- 
tékes hatóságnál   történt  jelentkezésig  kéjelgési  keresetet 
nem folytatnak. 

20. §. 
A bordélyból egyébként kilépett, vagy elbocsájtott, 

úgyszintén az önálló keresetet beszüntető kéjnő, ha hely- 
beli, a kilépéssel, vagy elbocsájtással egyidejűleg jövendő 
életmódját, szolgálati helyét és lakását a rendőrhatóságnál 
bejelenteni, magát annak meghagyásaihoz alkalmazni tar- 
tozik és mindaddig, ínig a tilos kéjelgés alapos gyanúját 
kizáró viszonyok közé nem jut, folytonos, rendőri fel- 
ügyelet alatt tartatik; ellenben a vidéki kéjnő a tilos kéjel- 
gés alapos gyanúja miatt kényszerítő útlevéllel, a kéjelgési 
keresetben megrögzöttséget tanúsító kéjnő pedig toloncz- 
úton illetőségi helyére utasíttatik. 

21. §. 
A városból önként, vagy hatósági kényszer folytán 

eltávozó kéjnőkre nézve az eltávolítás módja, azon hely 
feltüntetésével, hova menni fognak, a hatóságnál vezetett 
nyilvántartásba felveendő. 

22. §. 
A bordélyból kilépő, vagy elbocsájtott kéjnő követe- 

lésére nézve a bordélytulajdonossal és viszont a bordélyos 
nő a kéjnővel a rendőrhatóság előtt leszámolhat. A köl- 
csönös leszámolás után követelésben maradt összeg a nyil- 
vántartás megfelelő rovatába bevezettetik. A kilépéskor, 
vagy elkocsájtáskor eszközlött elszámolás alapján nyilván- 
tartásba nem vett adóssági követelésre nézve a rendőrha- 
tóság jogsegélyt sem a bordélyos nőnek, sem a kéjnőnek 
nem nyújt. 

23. §. 
A leszámolás alkalmával vitássá vált igény felett, meg- 

egyezés hiányában a rendőrhatóság határoz és a határoza- 
tában meg nem nyugvó felet, a törvény rendes útjának 
követésére utasítja, 
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24. §. 
A leszámolás alkalmával a· bordély os nő ellen megál- 

lapított követelés azonnal kifizetendő. 
Leszámolásnak a rendőrhatóság előtt akár a bordélyos 

nő, akár a kéjnő kívánatára havonkénti időközökben, a 
bordély elhagyása előtt, valamint a kéjnő kórházba lép- 
tekor is helye van. 

25. §. 
A bordélyból kilépő, vagy azt egyébként elhagyó kéjnő 

adóssága miatt a helybeli bordélyos nő 20 frt erejéig a 
rendőrkapitányi hivatal írásbeli engedélyével, a kéjnő ingó- 
ságait visszatarthatja. 

Ezen zálogolási jog gyakorlatánál a kéjnő ingóságai 
a rendőrhatóság által megállapított becsértékben, a jelen- 
levő kéjnő által kijelölt sorrendben veendők tekintetbe; 
azonban egy használható teljes öltözék, melyhez két ing 
is számítandó, valamint egy fejrevaló a kéjnő részére min- 
den esetben kiadandó. 

26. §. 
A bordély tulajdonos ezen zálogolási jogot, a kéjnő 

után tartás és a bordély viszonyaihoz mérten szükséges 
ruházat beszerzése folytán tett kiadásai, vagy az ily czímen 
kifizetett igazolt tartozás megtérítése végett veheti igénybe. 

A tartozásnak a rendőrhatóságnál, a kéjnők hozzájá- 
rulásával, a felvételkor eszközlött bejelentése nélkül, azon 
feltevés irányadó, hogy a kéjnő bordélyba lépésekor a szük- 
séges öltözékkel el volt látva és a fentebb említett czímen 
helyette adósság kifizetve nem lett. 

27. §. 
A bordélyos nő a fentebbiekhez képest felszámítandó, 

igazolt követeléseire nézve zálogolási jogát az esetben is 
gyakorolhatja, ha a kéjnő szökés által a rendőrhatóság 
előtti leszámolást meghiusítja; ellenben a bordélyos nőt a 
kéjnő ellen zálogolási jog és követelését érvényesítő segély- 
nyújtás nem illeti, ha a kéjnő a bordélyból beigazolt bán- 
talmazás, vagy az ellátás rosszasága miatt volt kény- 
telen kilépni. 

28. §. 
Kéjnők ellen, kik a bordélyból való kilépés, vagy szö- 

kés után más hatóság területén kéjelgési keresetet foly- 
tatnak, a kéjelgési kereset felügyeletére közvetlenül ille- 
tékes hatósághoz, a tartás és szükséges ruházat czimen 
keletkezett 40 frtot meg nem haladható igazolt tartozás 
miatt, a bordély tulajdonos kérelmére, a rendőrkapitány 
megkeresést intéz. 

29. §. 
Más hatóságok ily tartalmú megkeresését a rendőrka- 

pitányi hivatal, az illető hatóságra kötelező szabályrende- 
letben megállapított viszonyosság feltétele alatt a kéjelgési. 
kereset felfüggesztésével, beszüntetésével és a szükséghez ké- 
pest a kéjnőnek illetőségi helyére utalásával szorgalmazhatja. 



II. FEJEZET. 
A kéjnők önviseletéről. 

30. §. 
A bordélyházakra nézve a rendőrkapitányi hivatal a 

jelen szabályrendelet korlátai közt külön házirendet is 
állapithat meg a felügyelőbizottság hozzájárulásával, mely- 
hez a bordélyházban levő kéjnők szorosan alkalmazkodni 
tartoznak. Általában a bordélyba lépő kéjnőnek tartóz- 
kodnia kell a bordélytulajdonos nő, társnői s a háznép 
bántalmazásától, valamint bármely kihágástól. 

31. §. 

Az  utczaajtóba kiállni,   ablakon,   vagy  kapunyíláson 
kaczérkodni, vagy vendégeket bármi módon csalogatni tilos. 

32. §. 
A magánlakon levő kéjnő helyiségében rend és csend- 

nek kell uralkodni, az utczai járókelőket, vagy szomszéd- 
ságot háborgató zene, zaj, vagy dobzódás tiltatik; egyáta- 
lában tartozik oly önviseletet tanúsítani, hogy senkinek 
botránkozására ne legyen. Tilos továbbá vendégeskedéseket 
rendezni s idegen nőket kéjelgésre befogadni, úgyszintén 
serdületlen ifjak látogatását elfogadni. 

33. §. 
A figyelmet kihívó huzamos sétálás, vagy tartós és 

gyakori kocsikázás, utczai kaczérkodás, nyilvános helyeken 
illetlen, vagy szemérmet sértő ruházatban való megjelenés 
a kéjnőknek szigorúan tiltatik. 

34. §. 
A kéjnőnek havi tisztulás alatt s utána egy nappal 

férfival érintkezni (elhálni) nem szabad; ilyenkor tartóz- 
kodnia kell a vendégekkel való társalkodástól; havi tisz- 
tulásának mesterséges megállítása, vagy eltitkolása tilos; 
ezen tilalom áthágásáért mind a kéjnő, mind a bordély- 
tulajdonosnő fenyíttetik. 

35. §. 
A kéjnő hetenkint legalább kétszer, a tisztulás után 

pedig okvetlenül fürdeni köteles; fürdés előtt vendéget 
nem fogadhat. 

36. §. 
Tartozik magát a kitűzött napokon orvosilag s ha bor- 

délyban lakik, egyéb napokon is a bordély tulajdonosnő 
által megvizsgáltatni. 

37. §. 
Ha beteg voltát gyanítja, azt a vizsgáló orvosnak azon- 

nal jelenteni tartozik s a míg megvizsgáltatnék, férfiérint- 
kezéstől tartózkodjék. 

38. §. 
A kéjnő feljogosíttatik közösülés előtt férfivendégét 

megvizsgálni; az ezt meg nem engedő vendéget, valamint 
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az undorító, rút, részeg, vagy satnya, beteg egyént vissza- 
utasíthatja, miben őt a bordélytulajdonosnő támogatni 
köteles; különben is a részeg férfit s részeg nőt a kéjel- 
géstől visszatartani a bordély tulajdonosnő kötelessége. 

III. FEJEZET. 
Bordélynyitásról. 

39. §. 
Bordélynyitásra rendőrhatósági engedély szükséges; 

engedély nélkül bordélyt tartani tilos. 
Ezen engedély kiadására a rendőrfőkapitány van jogo- 

sítva, ki jogérvényes engedélye alapján a bordély tulajdo- 
nost a jelen szabályrendeletben megállapított díj lefizetése 
mellett, bordélytörvénynyel látja el, melyben a bordély- 
tulajdonos neve, életkora, lakása oly megjegyzéssel emlí- 
tendő fel, hogy magát üzlete vitelénél a jelen szabályren- 
delet és   megállapítandó   házirendhez alkalmazni tartozik. 

40. §. 
Az engedélyadásnál figyelem fordítandó arra, hogy 

a bordély a kevésbé járt félreeső utczákra szoríttassék, a 
városban lehetőleg szétosztassék és végre, hogy a bordély- 
helyiségek úgy elhelyezésüknél, mint építésmódjuk és be- 
rendezésüknél fogva a közszemérem és közegészség köve- 
telményeinek megfeleljenek. 

41. §. 
Bordély csak oly házban tűrhető, melyben más fél 

nem lakik. 
Magánlakáson tartózkodó kéjnők csak a háztulajdonos 

beleegyezésével űzhetik magánlakásukon keresetüket. 

42. §. 
A bordélyok száma a város területén tíznél több nem 

lehet. 
Egy bordélyban 12-nél több és négynél kevesebb kéjnő 

nem lehet. 
43. §. 

Bordélytartási engedély csak azon személy részére, 
kinek és azon házra, melyre eredetileg kiadatott, érvényes; 
más személyre vagy házra csak a főkapitány ruházhatja át. 

44. §. 
Bordélytartási engedély csak oly nőnek adathatik ki, 

ki 30-ik évét meghaladta, bűntettért vagy vétségért tulaj- 
don, vagy közszemérem elleni, vagy a jelen szabályren- 
deletben megállapított kihágásért büntetve nem volt; kiről 
kevés számú, főleg felnőtt családtagok lételénél fogva fel- 
tenni lehet, hogy a bordélytartás erkölcsi veszélylyel nem 
jár és hogy e rendszabályokat mind maga megtartja, mind 
pedig házában mások által megtartatja. 
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45. §. 
Bordélynyitás az arra különben alkalmas nőnek, vagy 

a létező bordély áthelyezése idegen házba, csak a háztu- 
lajdonos beleegyezésével engedélyezhető. 

46. §. 
Ha valamely házban bordély nyittatik, vagy bordély 

áthelyezése czéloztatik, a rendőrhatósági engedély kiadása 
előtt a tulajdonoson kívül az összes közvetlen szomszédok, 
a rendőrhatósági engedély kiadása iránt tartandó tárgya- 
láson, melyre meghívandók, a bordélynyitás, vagy áthe- 
lyezés ellen, a jelen szabályrendeletben megállapított fel- 
tételek hiányából kifogást emelhetnek. 

Ezen kifogások felett a rendőrfőkapitány határoz és ha- 
tározata ellen jogorvoslatnak csak birtokon kívül van helye. 

47. §. 
A bordély a bordélyosnő családján és a jelen szabály- 

rendelet szerint felfogadható cselédségen kívül kizárólag 
az abba felvett kéj nők lakhelyéül szolgál. 

A bordélyosnő a rendőrhatóságnál eszközlendő beje- 
lentés mellett erkölcsi tekintetben kifogástalan férjét, vagy 
nagykorú férfi, illetve 30 évet meghaladott nő családtagját 
az üzlet vitelénél kisegítőnek használhatja; fiatalabb csa- 
ládtagok a kéjnőktől és az ezeket látogató vendégektől 
elkülönített lakrészt használni tartoznak. 

48. §. 

Tilos továbbá a bordélyházban eszközlendő nevelés 
végett kiskorú leányt felfogadni, vagy 40 évesnél fiatalabb 
s a bordélyra szóló törvénynyel el nem látott nőket, habár 
rokonság czímén, látogató vendég gyanánt a bordélyházba 
bebocsátani, vagy megtűrni. 

49. §. 
A bordélyban tartózkodásra jogosított kéjnők ellenőr- 

zésére a változási kimutatás szolgál, mely a bordélytulaj- 
donos és a bordélyház megjelölésén kívül a bordélyba 
felvett minden egyes kéjnő nevét, törvényszámát, be- és 
kilépésének, kórházba utalásának, vagy onnét történt visz- 
szalépésének idejét feltüntető rovatokon kívül egyszersmind 
a változást bejegyző tisztviselő s az azt tudomásul vevő, 
vagy a kórházba utalást elrendelő kerületi orvos aláírásá- 
hoz szükséges rovatokkal van ellátva. (3. melléklet). 

50. §. 
A változási kimutatást a bordélyosnő, minden újabb 

bejegyzés után, a legközelebbi orvosi vizsgálat előtt, a kerü- 
leti orvosnak bemutatni és aláírásával láttamoztatni köteles. 

51. §· 
A bordély- és kéj leány vizsgálatra hivatott orvosok, a 

hatósági   ellenőrzés   foganatosításában    eljáró    rendőrségi 
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tisztviselők, a kéjnők számáról és azok változásáról, a kí- 
vánatra felmutatandó változási kimutatásból értesülnek. 

Ezen kimutatás a kéjnőjelentő-könyvvel együtt minden 
naptári év végén a rendőrkapitányi hivatalnak beszolgál- 
tatandó és a kiállítási költség megtérítése mellett újjal cse- 
rélendő fel. 

52. §. 
A bordélyban levő kéjnő törvényét, az abban foglalt 

tudnivalók megtekintése után, a bordélyosnő a kéjnőtől 
átveszi és a kéjnő végleges kilépéséig, illetve annak bár- 
mikor   szükségessé   válható   elbocsátásáig   gondos    őrizet 
alatt tartja. 

53. §. 
A bordély tulajdonos a bordélyt a rendőrhatóságnál 

teendő előleges bejelentés nélkül meg nem szüntetheti s 
ezen hatóság a bejelentéstől számítandó 3-6 hóig üzle- 
tének folytatására utalhatja, Ellenben a rendőrfőkapitány 
a bordélytartási engedélyt bármely czímen támasztható 
kártérítési igény kizárásával, akármikor visszavonhatja s 
a visszavonás iránt tett intézkedését a bordélyosnő irá- 
nyában indokolni nem tartozik. 

54. §. 
A megszűnt bordély üzletre vonatkozó bordélytörvényt 

az üzletével felhagyó, vagy attól eltiltott bordélytulajdonos, 
illetve örököse, a bordélyban tartott összes kéjleányok tür- 
vényeivel, a változási kimutatással és jelentőkönyvvel 
együtt a rendőrkapitányi hivatalnak késedelem nélkül be- 
szolgáltatni tartozik. 

A megszűnt bordélyhoz tartozó kéjnők, a kilépő kéj- 
leányokkal azonos eljárás alá vonandók. 

55. §. 
A bordélyüzlettel üzletszerű italmérés vagy vendéglői, 

kávéházi ételek és italok üzletszerű elárúsítása nem köt- 
hető össze. 

IV. FEJEZET. 
A bordélytulajdonosnő kötelességeiről. 

56. §. 
A bordély tulajdonos mielőtt valamely kéjnőt házába 

fogadna, tartozik őt előbb az illető városi orvos által meg- 
vizsgáltatni s az ez által kiadandó és a kéjnő egészsége, 
valamint a kereseti módra alkalmas voltáról szóló orvosi 
bizonyítványnyal a rendőrkapitányi hivatalnál személyesen 
bemutatni; hol okmányai megvizsgáltatnak és igazolványa 
a nyilvántartókönyv folyó száma alatt letéti kezelésbe 
vétetik. 

57. §. 
Köteles a házába befogadott kéjnőnek a magával ho- 

zott ingóságokról egy általa aláirt jegyzéket adni s e jegy- 
zékbe az ott tartózkodás alatt szerzett ingóságokat szintén 
haladéktalanul bejegyezni. 
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58. §. 
A bordélytulajdonos, a házába befogadott kéjnőt tisz- 

tességes élelmezés és lakással, úgy egészséges nyughely- 
lyel ellátni köteles; akarata elleni érintkezésre azt nem 
kényszerítheti; tartozik továbbá a házába befogadott kéj- 
nőnek a végleges eltávozást bármikor megengedni. 

59. §. 
Minden    bordélytulajdonosnő    köteles    bordélynyitás 

előtt   azon   összeget  meghatározni és a  rendőrhatóságnak 
bejelenteni, melyet üzletében lakás,   élelmezés, fűtés, vilá- 
gítás, mosás és  orvosi  vizsgálat fejében minden kéjnőtől 
havonkint követel. Ezen összeg elsőrendű bordélyban 30—35 
frtig, más bordélyban 20-25 frtig állapitható meg; s annak 
megállapítását,  az egyes bordélyok   megfelelő   beosztását 
úgy bordélynyitáskor, mint később a látogatottság és kere- 
seti viszonyok változásához  képest  a bordélyügyi bizott- 
ság eszközli.   A   rendőrhatóság  ezen  összeget nyilvántar- 
tásba veszi és a bordélytörvényben kitenni tartozik. 

60. §. 
A bordély tulajdonos házába a kéjelgési keresetet csak 

a rendőrségnél bejelentett és türelmi bárczával ellátott nő- 
személyeknek engedheti meg. 

61. §. 
A bordélyba más idegen nőszemélynek szállás, vagy 

fajtalankodásra alkalmat szolgáltatni, különösen ártatlano- 
kat elcsábítani, vagy másoknak megszerezni tilos. 

62. §. 
A  bordély tulajdonos  kötelességévé   tétetik   szigorúan 

ügyelni arra, hogy serdületlen ifjak házába be ne lépjenek 
belépés   esetén   őket   minden   kivétel   nélkül   kiutasítani 
köteles. 

63. §. 
Bordélyokban cselédnek csak oly nők alkalmazhatók, 

kikről koruk és külsejüknél fogva feltehető, hogy testük- 
kel keresetet nem űznek, ellenkező esetben kéjnőknek te- 
kintendők s ezekkel hasonló eljárásban részesítendők. Ezen 
rendszabály a magánlakáson tartózkodó kéjnők cselédjeire 
is vonatkozik. A cselédnek tekintendő alkalmazott, meg- 
bizhatóságánának  megítélése   végett,   a  rendőrhatóságnak 
bejelentendő. 

64. §. 
A kéjnők vizsgálatára elegendő tágas, főleg pedig vilá- 

gos, hosszúkás asztallal, megfelelő fekbútorral, olaj, viz, 
mozsdótál, törülköző kendővel és más szükséges tárgyakkal 
ellátott szoba lesz a bordélyos nő által berendezendő. A 
kéjnők vizsgálatánál csak az orvos és bordélytulajdonos 
lehet jelen. 

65. §. 
Minden bordélyházban a kéjnők számára legalább egy 

ülőkádnak,   néhány   méhzuhanynak  s  ezenkívül   minden 
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kéjnő részére külön méhtükörnek kell lenni s ezek a tiszti 
főorvos megjelölése szerint szerzendők be. 

66. §. 
A bordélytulajdonos felügyelni tartozik, hogy a házában 

lévő kéjnők minden szerdán és szombaton az orvosi vizsgán 
jelen legyenek, egyéb napokon pedig a bordélytulajdonos 
tartozik a kéjnőket mindennap megvizsgálni és ha beteg- 
séget gyanítana, azt a vizsgálattal megbízott orvosnak 
azonnal bejelenteni, a gyanús nőt az orvosi vizsgálat meg- 
történtéig férfiérintéstől visszatartani; vigyázni tartozik 
arra is, hogy a kéjnők a havi tisztulás ideje alatt magukat 
a nemi érintkezéstől visszatartsák. 

67. §. 
A bordélytulajdonos köteles a vizsgáló orvosnak a 

gyanús és betegségbe esett kéjnőre vonatkozó rendeleteit 
feltétlenül megtartani. Bujakóros vagy bujakórgyanús, 
vagy egyéb ragályos beteg kéjnők feltétlenül a kórházba 
szállítandók; egyéb nem bujakóros és nem ragályos betegség 
esetén, a bordélyban vagy magánlakásom gyógykezelés is 
megengedhető, azonban a vizsgáló orvosok, a kéjnők 
gyógyításával nem foglalkozhatnak. 

A hatósági orvos által kórházba utalt kéjnő azonnali 
kiszállításáról a bordélytulajdonos köteles gondoskodni. 

68. §. 
A bordély tulajdonosnő ügyelni tartozik, hogy minden 

kéjnő  reggelenként ülőfürdőt  és méhzuhanyt használjon. 

69. §. 
A bordélyosnő tartozik a kéjnőket hetenként legalább 

kétszer, azonkívül a tisztulás után okvetlenül megfürdetni. 
70. §. 

A kéj nőt élvező látogatónak kívánságára köteles a nő 
előtte méhzuhanyt használni, minden elhalás után pedig 
saját érdekében használja. 

71. §. 
A vendég számára glycerin, tiszta olaj, langyos és 

hideg víz, mosdó edény s törülköző legyen készen. 
A fürdő és méhzuhany használata tekintetében a fen- 

tebbi 68., 69., 70. §-ok rendelkezése és a jelen §-ban meg- 
jelölt eszközök készletben tartása iránti meghagyás a magán- 
lakással bíró kéjnőkre nézve is irányadó. 

72. §. 
A bordély tulajdonos házában folyton rendet tartani 

köteles; minélfogva a szomszédokat s az utczán járó-kelő 
közönséget háborgató lárma és zajos zene egyáltalában 
tiltatik, éjféli 1 óra után csakis a czimbalom és zongora 
használata engedtetik meg. 

A bordélyházban zárt ajtók és ablakok mellett meg- 
tűrhető csendes zenét a lakosság nyugalma szempontjából 
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a rendőrkapitányi hivatal a bordélyüzlet utczai helyiségéből 
kizárhatja, valamely bent eső helyiségre, sőt szükség esetén 
éjjeli 10 órától   11  óráig  kitűzhető  zárórára  korlátolhatja. 

73. §. 
Az előbbi §-ban foglalt rendelkezés megszegéséért a 

bordélytulajdonos felelős. 

74. §. 
A bordélynak utczára nyíló valamennyi ablakai a köz- 

figyelmet fel nem ébresztő módon függönynyel aként 
láttassanak el, hogy a beláthatás lehetséges ne legyen; ezen 
rendelkezést   lakásán a magánkéjnő is megtartani köteles. 

75. §. 
Köteles felügyelni azon tilalom megtartására, hogy a 

kéjnőknek a bordély előtt, utczákon és köztereken ácsorogni, 
járkálni, szemérmet sértő módon öltözködve az utczán 
megjelenni, vagy a közönséget bármi módon vagy bárhol 
megbotránkoztatni nem szabad, valamint tilos a bordély 
előtt elmenő férfiakat akár az ablakból, akár az utcza- 
ajtóból megszólítani és bemenetre felhívni. 

Ezen tilalom a magánlakással bíró kéjnőkre nézve is 
kötelező. 

76. §. 
A bordélytulajdonosok és kéjnők a feltűnően költekező 

s ezáltal vagy egyébként is gyanús egyéneket a rendőr- 
ségnek feljelenteni tartoznak. 

77. §. 
A bordély tulajdonos ügyelni köteles, hogy a kéj nő 

házából egészséges állapotban lépjen ki, e végből minden 
kéjnő a bordélyból eltávozása előtt orvosilag megvizsgálandó 
s betegség esetén kórházba utalandó, ha pedig egészségesnek 
találtatnék, a jelen szabályrendeletnek megfelelő további 
eljárás alá vonandó. 

V. FEJEZET. 
Az üzletszerű kéjelgés felügyeletéről. 

A) T i s z t i  o r v o s i  felügyelet. 

78. §. 
A kerületi orvosok a megállapított beosztás szerint a 

bordélyok és bárczás kéjnők felett orvosrendőri felügyeletet 
gyakorolnak. 

Ezen felügyelet czéljából a bordélyban levő kéjleányok 
létszámáról, a minden orvosi vizsgálat alkalmával fölmu- 
tatandó változási kimutatás megtekintése és láttamozása 
útján; a bordélyon kívül kéjelgési keresetet folytató kéj- 
nőkről pedig a rendőrkapitányi hivatal által a törvény 
kiadásával egyidejűleg adandó értesítés folytán tudomást 
szerez s az utóbb említett kéjnőket általa vezetendő külön 
jegyzékbe foglalja. 
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79. §. 
Bordélyokban és a kéjnők magánlakásán a kerületi 

orvos a tisztaság és egészségügyi követelmények megóvása 
felett őrködik, a tapasztalt hiányok pótlását és rendetlen- 
ségek megszüntetését meghagyja s ha meghagyásai figyel- 
men kiviil hagyatnak, valamint a fenforgó mulasztás 
súlyosabb eseteiben, a rendőrkapitányi hivatalnak jelen- 
tést tesz. 

80. §. 
A kerületi orvos továbbá a kéjnők rendszeres meg- 

vizsgálását eszközli. 
81. §. 

A kéjnők megvizsgálásával megbízott orvos tartozik a 
kéjnőket úgy a bordélyházakban, mint magánlakásukon 
hetenként kétszer és pedig szerdán ós szombaton, ezenkívül 
pedig ha rendkívüli esetben kívántatnék, más napokon is 
megvizsgálni. 

82. §. 
A vizsgálatot mindenkor asztalra felfektetve s hetenként 

egyszer tükörrel is végezi. 
Minden vizsgálat eredményét a kéjnő törvényének 

szemlelapjára rávezetni tartozik. 

83. §. 
Bujakórosakat vagy bujakór gyanúsakat, vagy bármely 

más ragályos betegségben levőket feltétlenül a kórházba 
küldeni tartozik s ezt a beteg törvénylapján a kapitány- 
ságnak tudomására hozza. 

84. §. 
A kerületi orvos figyelmét a tilos prostituczió üldözé- 

sére is kiterjeszti; minélfogva tiszti orvosi gyakorlata vagy 
eljárása körében észlelt bujakór eredetét felderíteni, a teendő 
intézkedésekre a rendőrkapitányi hivatal figyelmét felhívni 
és a tilos kéjelgés űzésének, vagy előmozdításának minden 
esetét, akár a bordélyban törvény nélkül talált kéjnők, 
akár a bordélyon kívül üzletszerű kéjelgést folytató nő- 
személyekre nézve földúljanak elő, a rendőrhatóságnak 
bejelenteni tartozik. 

85. §. 
A kéjnőknek a felvétel czéljából vagy betegség esetén 

a kéjelgési kereset folytathatása tekintetéből való megvizs- 
gálását, az illető kerületi orvos, illetve midőn a kórházból 
jönnek, a kórházi orvos eszközli. 

A kéjelgési keresettel felhagyó kéjnő megvizsgálására 
szintén az illető kerületi orvos van hivatva, 

86. §. 
A főorvos a kerületi orvosoknak az üzletszerű kéjelgés 

felügyelete körül követett eljárását ellenőrzi s általában 
felügyelni tartozik, hogy a kéjelgési életmódra fennálló elő- 
vigyázati és egészségi szabályok pontosan megtartassanak; 
e végből a bordélyokban és  magánlakon tartózkodó kéj- 
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nőket havonként váratlanul meglepi, azokat megvizsgálja, 
tőlük a türelmi bárczát elkéri s megtekinti s a vizsgálat 
eredményét bejegyzi. Meggyőződést szerez magának az 
óvszerek kellő használatáról, az életmódról, a ruhák és 
ágvak tisztaságáról. 

87. §. 
A főorvos a foganatosított ellenőrző vizsgálatot a kéjnő 

törvényében feltünteti; bordélyházakban egyszersmind a 
változási kimutatás észrevétel rovatában, a megvizsgált 
kéjnők számának és a vizsgálat idejének kitételével bejegyzi, 
a tapasztalt csekélyebb rendetlenségeket felügyeleti hatás- 
körében orvosolja; a hatósági intézkedést vagy eljárást 
igénylő súlyosabb esetekről pedig a rendőrkapitányi hiva- 
talnak írásbeli jelentést tesz. 

88. §. 
A főorvos, továbbá a kerületi orvosoktól bekívánandó 

adatok és saját tapasztalatai nyomán, a prostitutionalis 
bizottságban évenként jelentést tesz s a szükséges intéz- 
kedések tekintetében javaslatot ad. 

B) Rendőri felügyelet. 

89. §. 
A kapitányi hivatalnak kötelessége a kéjelgési élet- 

módból eredhető nyilvános botrányt megakadályozni s a 
közegészség tekintetében alkotott elővigyázati szabályokat 
pontosan megtartani, illetőleg azok megtartása felett őrködni. 

90. §. 
Az előbbi §-ban foglalt feladatához képest a rendőr- 

kapitányi hivatal a bordélynyitást engedélyezi, erről a tiszti 
orvosi felügyelet beosztása végett a főorvost értesíti; a 
bordélytörvényt kiadja és a bordély tartási engedély meg- 
szűntével visszavonja; az egyes kéjnőket a kéjelgési kereset 
eltűrt gyakorlására felveszi; azokat törvénynyel látja el; a 
kéjelgési kereset felfüggesztése vagy megszűnése esetén a 
kéjnő törvényét ideiglenesen vagy véglegesen visszavonja; 
a kéjelgési keresetből végleg kilépett kéjnő igazolványát 
visszaadja s általában a kéjnőt, valamint a bordélytulajdonost 
a jelen szabályrendeletben megállapított kötelességeik szoros 
betartására utalja, másrészről azoknak az ez által biztosított 
törvényes oltalmat megadja. 

91. §. 
A rendőrhatóság továbbá a bordély tulajdonosokat 

minden év elején a kiállítási költségek megtérítése mellett 
új változási kimutatással és jelentőkönyvvel látja el; a 
megelőző évre kiadott kimutatást és jelentőkönyvet vissza- 
vonja és megvizsgálás végett az ellenőrző bizottságnak 
bemutatja; a kéjnőknek a bordélyházba való be- és kilépését 
a változási kimutatásban igazolja, a magánlakásban kéjel- 
gési keresetet űző kéjnők felvételéről pedig ugyancsak a 
tiszti orvosi felügyelet arányos beosztása végett a főorvost 
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esetenként értesíti, valamint a gyakorlott felügyelet beszün- 
tetése végett, annak az ily kéjnők kéjelgési keresetének 
megszűnését is tudomására hozza, 

92. §. 
A hatósági orvosok által kórházba utasított kéjnők 

azonnali odaszállítását ellenőrzi, szükség esetén foga- 
natosítja. 

A kórházi gondnoknak a felvételről adott értesítése és 
a visszamutatott törvény alapján, a rendőrkapitányi hivatal 
a kéjelgési kereset felfüggesztését nyilvántartásba veszi, 
arról pedig gondoskodik, hogy a főorvos a kéjnők lak- 
változásáról értesüljön. 

93. §. 
A rendőrkapitányi hivatal végre az összes kéjnőkről s 

ezeknek a jelen szabályrendelet szerint világlatban tartandó 
viszonyairól nyilvántartási könyvet vezet, (4. melléklet). 

94 §. 

Általában ügyelni fog a rendőrkapitányi hivatal, hogy 
türelmi bárcza nélkül kéjnők ne szíveltessenek. 

95. §. 
Köteles a rendőrkapitányi hivatal az oly nőket, a kik 

kéjelgési életmódot folytatnak és bejelentve nincsenek, a 
titkos bordélyhelyeket, vagy fajtalankodás czéljábóli össze- 
jöveteli helyeket szorgalmasan fürkészni és irányukban a 
legnagyobb szigort gyakorolni. 

96. §. 
Mindamellett tartózkodni fog a rendőrkapitányi hivatal 

jelen rendszabály ürügye alatt a személyjogot érinteni s a 
család szentélyébe hatolni mindaddig, míg a gyanúba vett 
személy kéjelgési életmódjára nézve megbízható adatokkal 
nem bír. 

97. §. 
Minden ezen szabályok meg nem tartásából a kéj nők 

egymáshoz s a bordélyosnőhöz való viszonyából eredő 
ügyeket, kölcsönös követeléseket a rendőrkapitányi hivatal 
intézi el. 

98. §. 
A türelmi bárcza nélküli kéjnők, titkos bordélyházak, 

fajtalankodási helyek és kerítőnők kipuhatolása tekintetéből 
a rendőrkapitányi hivatal a várost megbízható rendőrei 
közt, a biztosoknak első kézbőli ellenőrzése alatt őrszobán- 
ként, esetleg egyes őrszemkerületek szerint felosztja s a 
czél elérése tekintetéből alkalmasnak bizonyuló egyéb 
módokat is felhasznál. Ha valamely rendőrségi közeg ily 
titkos kéjelgési elpalástol, vagy netán gyámolit, ellene 
azonnal a fegyelmi vizsgálat megindítandó. 

99. §. 
A kéjelgési ügynek ezen szabályok szerinti kezelése 

tekintetében első sorban a rendőrfőkapitány felelős. 
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C) Bizottsági e l l e nő r z é s .  

100. §. 
A kéjelgési ügy s az annak intézése és felügyelésére 

rendelt hatósági tisztviselők és más közegek eljárásának 
ellenőrzésére a közegészségi bizottság saját kebeléből a 
rendőrfőkapitány, mint elnök vezetése alá helyezett külön 
bizottságot alakit, mely egyszersmind a jelen szabályren- 
delet által hozzá utalt teendőket teljesíti. 

101. §. 
Az ellenőrző bizottság tagjai: a közegészségügyi bizott- 

ság négy, nem orvos megválasztott tagja, a főorvos és az 
összes kerületi orvosok. 

Feladata általában oda hatni, hogy a jelen szabály- 
rendeletben foglalt meghagyások és tilalmak mindenki 
által megtartassanak. 

102. §. 
Különösen kötelessége az ellenőrző bizottságnak a 

a netaláni visszaélésekre vagy szükséges intézkedésekre 
a rendőrkapitányi hivatal figyelmét felhívni; ezen hivatalt 
a hozzá intézett kérdésekben, vagy önálló kezdeményezés 
folytán véleménynyilvánítással és javaslatok tételével 
támogatni; a tilos prostituczio terjedését, az ebből és az 
eltűrt kéjelgésből eredő erkölcsi és egészségügyi hátrá- 
nyokat éber figyelemmel kísérni s az orvoslás alkalma- 
zandó módja iránt, a mennyiben az e czélra igénybe ve- 
endő eszközök a rendőrkapitányi hivatal hatáskörét meg- 
haladják, a városi közegészségügyi bizottsághoz és ennek 
utján a tanácshoz, esetleg a tanács közbejöttével a városi 
törvényhatósági bizottság közgyűléséhez véleményes elő- 
terjesztést intéz. 

VI. FEJEZET. 
Az üzletszerű kéjelgéssel kapcsolatos díjakról 

103. §. 
Az üzletszerű kéjelgésre felvett nő, kereseti igényének 

előzetes kielégítése nélkül kéjelgési czélra magát átengedni 
nem tartozik. 

Ezen kereseti igény legmagasabb összegét a kéjnő, a 
bordélyházba felvett kéjnőkre nézve a bordélytulajdonos- 
nő, a rendőrkapitányi hivatalnál bejelenteni tartozik, mely 
azt a viszonyokhoz mérten mérsékelheti, átlépését tilthatja; 
ellenben utólagos érvényesítésére jogsegélyt nem nyújt. 

104. §. 
A bordélytartási engedély kiadása alkalmával egyszers- 

mindenkorra 25-50 frt díj fizettetik, mely díjat a bizottság 
állapítja meg. 

105. §. 
Felvételkor minden kéjnő a törvény és esetleg a rend- 

őrkapitányi hivatalnál készült arczkép előállítási költségét; 
a bordélytulajdonos pedig az évenként ismétlődő  kiesére- 
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léskor a kéjnőjelentőkönyv  és változási kimutatás beszer- 
zési árát megtéríteni tartozik. 

A bordélyházba felvett kéjnő által fizetendő összeget 
szükség esetén a bordély tulajdonos előlegezi. 

106. §. 
Fizetendő továbbá külön minden kéjnő után: 
a) Α városi kórházalapra két korona (kórházdíj) ha- 

vonként. 
b) Orvosi vizsgálatért: minden egyes vizsgálat után 

elsőrendű bordélyban és a kéjnő magánlakásán egy ko- 
rona; másodrendű bordélyban 50 fillér, a felvétel czéljából 
teljesített vizsgálatért azonban 2 korona jár. 

Ellenőrzési vizsgálatért személyenként egy korona 
fizetendő. 

A díj a rendes orvosi vizsgálat czímén hetenként két- 
szer: az ellenőrzési vizsgálat fejében havonkint egyszer 
számítható fel. 

Az a) és b) alatti díjak a bordélyházakba felvett kéj- 
nőkért létszám után fizettetnek; négynél kevesebb létszám- 
csökkenés figyelembe nem jön. A fizetési kötelezettség a 
magánházban levő kéjnőt személyesen; a bordélyban levő 
összes kéjnők után, a visszatérési igény kizárásával a bor- 
délytulajdonost terheli. 

A fizetés az alábbiakban foglalt kivétellel a törvény 
visszavonásának terhe alatt minden hónapra, a hónap első 
napján, előre teljesítendő. 

107. §. 
Bordélyházakban a fizetési időszakot képező hónap 

folyamán beálló létszámcsökkenés esetén, a még nem tel- 
jesített orvosi vizsgálatért fizetett díj leíratván, az újabb 
esedékességi időszakban a fizetett többlet a bordély tulaj- 
donos javára számoltatik el; ellenben a kórházalapra fize- 
tett díj czímén a változott kéjnő, az ily díj igénylése nélkül 
ugyan felvehető, de ezen díj a kéjnő időközi kilépése miatt 
leírásba nem vétetik. 

A léteszámszaporodás esetén a kórházalapra járó díj 
a hónap hátralevő részében is külön minden új kéj leány 
után egész összegében lerovandó; ellenben az orvosi vizs- 
gálatért fizetendő díj csak a felvétel után még teljesíthető 
vizsgálatok száma szerint számítható fel. Ilyenkor a díjak 
a felvételkor fizettetnek. 

108. §. 
Az ellenőrzési vizsgálat után igényelhető és a főorvost 

illető díjak az előző hóról a bordélyházak változási kimu- 
tatásába, illetve a magánháznál kéjelgési keresetet folytató 
kéjnők törvényébe eszközlött bejegyzés alapján a követ- 
kező hó első napján esedékes fizetési időben iratnak elő 
és rovatnak le. 

A kéjelgési keresetbe kórházból, vagy egyébként a 
betegség állapotából való visszalépés, vagy a kéjelgési ke- 
reset végleges felhagyása, illetve bordélyból való kilépés 
czéljából eszközlött hatósági orvosi  vizsgálatért   díj  rend- 
 



18 
 
szerint nem jár, de ugyanezen czélból rendes vizsgálati 
időn kívül a bordélyban, vagy a kéjnő magánlakásán tel- 
jesített orvosi vizsgálatért közvetlenül a vizsgáló orvosnak 
lerovandó két korona díj fizettetik. 

109. §. 
A rendes orvosi vizsgálat czímén befolyt díjak a vizs- 

gálatot teljesítő kerületi orvosok közt egyenlő arányban 
osztatnak föl. 

110. §. 
A felvételért a kórházalapra és az orvosi vizsgálato- 

kért esedékes díjak, valamint a nyomtatványok és arcz- 
képek után fizetendő megtérítési összegek beszedését a 
rendőrkapitányi hivatal eszközli, mely azokról nyilvántar- 
tást vezet (5. melléklet) és a havonként befolyt összegből 
a közvetlenül következő hónap tizedik napjáig a házipénz- 
tárt és kórházalapot illető részt külön kimutatás mellett a 
tanácsnak bemutatja; az orvosokat illető vizsgálati díjakat 
pedig kimutatásba foglalja, ennek alapján a felvételre jogo- 
sított fő- és kerületi orvosoknak kiutalványozza és kiadja; 
ellenőrzési czélból pedig a kimutatást a főorvosnak kéz- 
be siti. 

111. §. 
A rendőrhatóság által külön elrendelt vagy foganato- 

sított vizsgálatok díjmentesek. 

VII. FEJEZET. 
Büntető határozatok. 

112. S. 
Azon bordély tulajdonosok, kik a jelen szabályrendelet 

bármely pontját áthágják, kihágást követnek el és 50 frtig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntettetnek; egy éven belül 
előforduló visszaesés ecetében pedig 50 frt pénzbüntetés és 
öt napig terjedhető elzárás, ismételt visszaesés, vagy súlyo- 
sabb kötelességszegés esetében a bordélyüzlettől való eltil- 
tással büntetendők. 

113: §. 
Azon kéjnők, kik ezen szabályrendelet bármely intéz- 

kedését áthágják, kihágást követnek el és az 1879. évi XL. 
t.-cz. 81. §-a értelmében egy hónapig terjedhető elzárással 
büntettetnek. 

Ugyanazon büntetés éri azokat, kik törvény nélkül 
kéjelgési keresetet űznek (titkos kéjnők). 

Ellenben azon nők, kik rendőrhatósági megintés elle- 
nére ismételve a kéjelgési kereset alapos gyanúját keltő 
körülmények közt, különösen gyakori éjjeli csavargásban 
találtatnak, 50 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetnek. 

114. §. 
A titkos kéjnők, vagy az ily kéjelgés alapos gyanú- 
jával terhelt nők orvosrendőrileg  megvizsgáltatnak és ha 
bujakórosnak találtatnak, kényszergyógyítás alá vonandók, 
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illetve a szükséghez képest kórházba utaltatnak; gyógyulás 
után kihágási eljárás alá vétetnek és a mennyiben idegen 
illetőségűek volnának, a büntetés kiállása után tolonczúton 
illetőségi   községükbe szállíttatnak. 

Tilos kéjelgés, vagy annak gyanúja miatt megvizsgált 
nőkről: az illető nő nevét, vizsgálatidejét, okát, a vizs- 
gálatot elrendelő rendőrkapitány aláírását, a szemle ered- 
ményét és a vizsgáló orvos aláírását feltüntető nyilván- 
tartás vezetendő. 

115. §. 
A ki hatósági engedély nélkül bordélyüzletet nyit 

vagy folytat, vagy az engedélyezett kéjelgési kereseten, 
bordély üzleten és ezek szabályain kívül valamely nő kéjel- 
gési keresetét szándékosan előmozdítja, úgyszintén azon 
háztulajdonos, haszonélvező, vagy bérlő is, ki házába vagy 
valamely helyiségébe törvény nélkül kéjnőt, vagy titkos 
bordélyt tudva befogad, vagy ott a tilos kéjelgési kereset 
űzését vagy előmozdítását hatósági megintés daczára is 
eltűri, 50 frtig terjedhető pénzbüntetéssel, súlyosabb ese- 
tekben, vagy egy éven belül bekövetkezett visszaesés ese- 
tében 50 frtig terjedhető pénzbüntetés és öt napig terjed- 
hető elzárással büntetendő. 

116. §. 
A fürdőintézettulajdonosra, vagy megbízott üzletve- 

zetőre az előbbi §-ban megállapított büntetés az esetben is 
alkalmazandó, ha az intézetben, vagy ahoz tartozó helyi- 
ségben törvénynyel bíró nők kéjelgési keresetét eltűri. 

A fogadók, vendéglők, kávéházak, kávémérések, korcs- 
mák és általában az italmérési helyiségekben a kéjelgési 
kereset tiltása és a tilos kéjelgés megbüntetésére nézve az 
ily üzletekre vonatkozó törvények miniszteri és városi sza- 
bályrendeletekben megállapított külön szabályok irányadók. 

117. §. 
A jelen szabályrendelet alapján kiszabott pénzbünte- 

tések a városi kórházalap javára fordítandók. 
Az 1879: XL. t.-cz. általános határozatai és az abban 

foglalt kihágásokra vonatkozó eljárási szabályok a jelen 
szabályrendelet tárgyát képező kihágásokra is alkal- 
mazandók. 
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VIII. ZÁRHATÁROZATOK. 

118. §. 

A jelen szabályrendelet az 1886: XXL t.-cz. 11. §-a 
szerint lép életbe; végrehajtásával a rendőrkapitány bízatik 
meg és a bordélynyitás körül irányadó szabályok kivéte- 
lével a fennálló bordélyokra is alkalmazandó. 

119.  §. 
Ezen szabályrendelet hatályba léptével az 1881. július 

12-én 8331. szám alatt kelt szabályzat a bordély ügy ren- 
dezése tárgyában érvényen kívül helyeztetik. 
 
 
Kecskeméten,  1896. évi deczember hó. 
 


