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Tájékoztató az utcai 
szexmunkáról

A Flora Dora Tanácsadó Szolgálat mindenről tájé-
koztatja Önt, amit egy utcán dolgozó szexmunkás-
nak tudni kell, az alábbi elérhetőségeken:

Langstrasse 14, 8004 Zürich
Telefon / SMS: +41 79 248 03 35
E-mail:  floradora@zuerich.ch
stadt-zuerich.ch/floradora  
Időpont irodai tanácsadásra: előzetes egyeztetés 
után hétfőtől péntekig 13.30-tól 22.00 óráig

Rendszeresen orvosnő nyújt ingyenes helyszí-
ni  orvosi tanácsadást.

Az utcai szexmunka türelmi zónáival  kapcsolatban 
többet a 4., 5. és 6. oldalon, vagy ezen a honlapon 
talál:  stadtpolizei.ch/prostitution.
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https://www.stadtpolizei.ch/prostitution


4

 Depotweg türelmi 
zóna 
Nyitva vasárnaptól csütörtökig 18.30-tól 02.00 
óráig, valamint pénteken és szombaton 19.30-
tól 03.00 óráig.

A Depotweg türelmi zónában van tisztálkodási lehetőség, 
valamint egy társalgó is, ahol tanácsadást és támogatást 
kaphat. A nyitvatartási idő alatt a zónacsapat két munka-
társa van jelen. A türelmi zóna csak autóval és kétkerekű 
járművel érkező vendégeknek engedélyezett.

Aargauerstrasse

Vasútállomás Altstetten

Würzgraben
Villamos 4

 Depotweg 
 türelmi zóna

Würzgrabenstrasse
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 Niederdorf 

Naponta 22.00-től 02.00 óráig megengedett utcai 
szexmunkát végezni. 19.00-től 05.00 óráig engedé-
lyezett a kirakati szexmunka.

Mühlegasse

Rindermarkt Neumarkt

Seilergraben
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Villamos 3, 4, 6, 7, 10, 15
Busz 31, 46
Éjszakai busz N2, N4, N5,N6, 
   N7, N8, N78

Főpályaudvar
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Rudolf-Brun-Brücke
Villamos 4, 15

Rathaus
Villamos 4, 15

Neumarkt
Villamos 3

Busz 31

Mühlegasse

Rindermarkt Neumarkt
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Niederdorf 
 türelmi zóna
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  Allmend Brunau 

A szexmunka naponta 19.00-től 05.00 óráig enge-
délyezett. Infrastruktúra nincs.

Bunaustra
sse

Lessingstrasse

M
utschellenstrasse

Gfellerstrasse
Zürich Brunau
Vonat S4
Éjszakai vonat SN4

Saalsporthalle
Villamos 5, 13, 17
Busz 89, 200, 210, 
444, 445 

Saalsporthalle/Sihlcity
Vonat S4
Éjszakai vonat SN4

Allmendstrasse 
türelmi zóna

P
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Jogok és 
 kötelességek

Abban az esetben dolgozhat utcai szexmunkás-
ként, ha nagykorúnak és cselekvőképesnek szá-
mít, van betegbiztosítása, valamint Svájc területén 
kereső tevékenységet folytathat és rendelkezik 
prostitúcióra érvényes iparűzési engedéllyel. 
 Szexmunkásként emellett igénybe vehet Zürich 
városban különböző egészségügyi és szociális 
 segítő szolgáltatásokat.

Amennyiben az utcai szexmunkát a kijelölt türelmi 
zónákon kívül, vagy a megengedett időszakon 
 kívül, vagy engedély nélkül végzi, akkor legalább 
200 frank pénzbüntetést, plusz kezelési költséget 
kell fizetnie. Ha az eset megismétlődik, további és 
nagyobb összegű büntetés fenyegeti, a prostitúci-
ós iparűzési  engedélyt bevonják, kiutasítják vagy 
a megyei rendőrségi törvény alapján Önnel 
 szemben legalább egy éves beutazási tilalmat 
 rendelhetnek el.
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Az engedély meg-
szerzése

A szexmunkához érvényes iparűzési 
engedély minden kedden és pénteken 
13.30-tól 16.30 óráig igényelhető a Zürichi 
Városi Rendőrségen a következő címen: 
8001 Zürich, Selnaustrasse 27, 3. eme-
let. Ehhez személyesen kell megjelennie és a 
következő dokumentumokat, valamint 40 frankot 
hoznia. 

Ha svájci útlevéllel, tartózkodási vagy letelepedési 
engedéllyel rendelkezik, akkor: 

 – érvényes útlevél vagy érvényes személyazonosí-
tó igazolvány (eredeti személyi igazolvány) vagy 
érvényes tartózkodási vagy letelepedési enge-
dély

 – svájci betegbiztosítási kártya

Ha Önnek EU-állampolgárként nincs svájci tartóz-
kodási vagy letelepedési engedélye, akkor:

 – érvényes útlevél vagy érvényes személyazonosí-
tó igazolvány (eredeti személyi igazolvány)

 – Európai Egészségbiztosítási Kártya
 – bejelentkezési igazolás (AWA-papír) 
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Bejelentkezési igazolását (AWA-papír) besze-
rezheti az interneten a Gazdasági- és Munkaügyi 
 Hivatalnál (AWA – Amt für Wirtschaft und Arbeit)  
a következő weboldalon:  
meweb.admin.ch/meldeverfahren  
Telefon +41 43 259 26 26

A Flora Dora munkatársai szívesen segítenek Ön-
nek a nyomtatvány kitöltésében. Ez közvetlenül a 
helyszínen, a Selnaustrasse 27-ben is lehetséges.

Miután a Zürichi Városi Rendőrségtől megkapta az 
engedélyt, a Flora Dora Tanácsadó Szolgálat mun-
katársai beszélgetést folytatnak Önnel. A beszél-
getésben szó esik az Ön, mint szexmunkás jogairól 
és kötelezettségeiről, a munkavégzés alatti bizton-
sági szempontokról, valamint támogatási és segít-
ségnyújtási lehetőségekről.

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/
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Tippek a munkához

Javaslataink:

 – Használjon óvszert.

 – Használjon kiegészítő fogamzásgátlást 
(3  hónapos fogamzásgátló injekció, spirál, 
 fogamzásgátló tabletta stb.)

 – Vegyen be PEP- és/vagy PREP-tablettát.

 – Vizsgáltassa meg magát rendszeresen 
 szexuális úton terjedő betegségekkel kap-
csolatban.

 – Rendszeresen vegyen részt orvosi 
 vizsgálaton.

 – Ne menjen el olyan személlyel, aki rossz 
 érzést kelt Önben.

 – Egyedül Ön dönt abban, hogy milyen szolgál-
tatást kínál a vendégének.

 – Az árat és a szolgáltatást előre beszélje meg. 
A szolgáltatás előtt kérje el a pénzt.
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 – Ha valaki fenyegeti, hangos kiabálással, du-
dálással vagy jelekkel vonja magára a közel-
ben lévő személyek figyelmét.

 – Kerülje az olyan előnytelen helyzeteket, ame-
lyek megnehezítik az ellenállást vagy a me-
nekülést.

 – Ne viseljen olyan ruházatot, amivel esetleg 
fojtogathatják, vagy akadályozza a menekü-
lésben. 

 – Hagyja kissé nyitva az autó ablakát és az 
autó ajtaját, hogy vészhelyzetben sikoltását 
meghallhassák. Jegyezze meg az autó rend-
számát, típusát és színét. Lehetőleg rögzítse 
ezeket az adatokat a mobiltelefonjában.
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Fontos címek

Kanonengasse 18 
8004 Zürich
т +41 44 415 76 06
sgdambulatoriumgyn 
@zuerich.ch
stadt-zuerich.ch/msa

LEXI-App
A LEXI mobil applikáció szexmunká-
soknak szól, és fontos információkat 
tartalmaz a munkával, biztonsággal és 
egészséggel kapcsolatban. Az appli-
káció ingyenes és regisztráció nélkül 
működik.

Városi egészségügyi  szolgálatok
Ambolatorium  Kanonengasse 
Nőgyógyászati rendelés
Hétfő, péntek  
8.30 – 12.00 óráig, 13.30 – 16.30 óráig,
Szerda 13.30 – 16.30 óráig, 
Csütörtök 8.30 – 12.00 óráig
Általános orvosi rendelés
Hétfőtől péntekig
9.00 – 12.30 óráig, 14.00 – 18.00 óráig,  
Szombat  
9.30 – 12.30 óráig, 13.00 – 16.30 óráig

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.renuo.procore&hl=de_CH&gl=US
https://apps.apple.com/ch/app/lexi-app/id1347841110?mt=8%C2%A0
mailto: sgdambulatoriumgyn@zuerich.ch
https://www.stadt-zuerich.ch/msa
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Isla Victoria
Szexiparban dolgozó nők ta-
nácsadó helye
Tanácsadás a tartózkodással, egész-
séggel, joggal és szociális kérdésekkel 
kapcsolatban.
 – Felkeresés erotikus munkahelyeken.
 – Rendszeres névtelen egészségügyi 
vizsgálat az Isla Victoria rendelőjében 
és mobil a munkahelyen.

 – Ebéd: hétfőn, kedden és csütörtökön 
11.00-tól 14.00 óráig.

Bejáró tanácsadás: 
hétfőtől péntekig 11.00-tól 15.00 óráig.
További időpontok telefonos egyeztetés 
után.

FIZ, Tanácsadás emberkeres-
kedelem és női migráció  esetén 
Ingyenes tanácsadás a szexmunkához, 
jogi és szociális kérdésekben, a kizsák-
mányolással, erőszakkal, kényszerrel és 
emberkereskedelemmel kapcsolatban.
Telefonos tanácsadás és 
 időpontegyeztetés
Hétfőtől péntekig  
9.00 – 12.00, 13.30 – 17.00 óráig

Schöneggstrasse 24 
8004 Zürich
т +41 44 291 66 00
islavictoria 
@solidara.ch

Egy ajánlat a  
Solidara Zürich
solidara.ch

Hohlstrasse 511
8048 Zürich
т +41 44 436 90 00
contact@fiz-info.ch
fiz-info.ch

mailto: islavictoria@solidara.ch
https://www.solidara.ch/
https://www.fiz-info.ch/
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RAHAB Üdvhadsereg
Tanácsadás, kíséret, lelkigon-
dozás szexmunkások számára
Streetwork és nyitott tanácsadás a 
szexmunkával, szociális és jogi témák-
kal, kizsákmányolással és erőszakkal 
kapcsolatban. Támogatás munkakere-
sésnél és szakmai újraorientációnál.
Hétfő, csütörtök 14.00 - 17.00 óráig

Sex Workers Collective
Szexmunkások csoportja
Információcsere, rendszeres találkozá-
sok, skillsharing 

Checkpoint Zürich
Egészségközpont meleg férfiak, transz-
szexuálisok, más queer emberek és 
szexmunkások számára.
Tanácsadás és teszt HIV és más sze-
xuális úton fertőző betegségekkel kap-
csolatban, PEP, PrEP és pszichológiai 
tanácsadás.

Opferberatung Zürich
Tanácsadás áldozatok részére, telefo-
nos időpontegyeztetéssel.   
 

Dienerstrasse 76
8004 Zürich
т +41 77 490 29 90
rahab@rahab.ch
rahab.ch

info@sexworkers.ch
instagram:
@sxw_collective
sexworkers.ch

Konradstrasse 1
8005 Zürich
т +41 44 455 59 10
mail@checkpoint-zh.ch
cpzh.ch

Gartenhofstrasse 17 
8004 Zürich
т +41 44 299 40 50
opferberatung 
@obzh.ch
obzh.ch

https://rahab.ch/
https://www.instagram.com/sxw_collective/
https://sexworkers.ch/
https://www.cpzh.ch/
mailto:opferberatung@obzh.ch
https://obzh.ch/
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Frauenberatung sexuelle 
Gewalt
Tanácsadás nőknek szexuális és/vagy 
otthoni erőszak esetén. 
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek 
9.00 – 12.00 óráig, 13.00 – 17.00 óráig, 
Szerda 13.00 – 17.00 óráig
 
Mirsah
Tanácsadás migrációs- és 
 integrációs jogok területén
Jogi tanácsadás és jogsegély migrán-
sok számára.
Tanácsadás telefonon, e-mailben és 
időpontegyeztetés.

Központi Felvilágosító és Köz-
vetítő Szolgálat ZAV
Rászoruló turisták számára, akik haza-
utazásukat már nem tudják kifizetni.
Hétfőtől péntekig 9.00-tól 12.00 óráig és 
13.30-tól 16.30 óráig.

Stadtpolizei Zürich 
( Városi  Rendőrség)
Prostitúciós és szexuális 
 bűncselekmények
Feljelentés elszenvedett szexuális 
 bűncselekmények miatt.

Letzigraben 89
8003 Zürich
т +41 44 291 46 46
info@frauenberatung.ch
frauenberatung.ch

Stadt Zürich
Soziale Dienste, ZAV
Röschibachstrasse 26
8037 Zürich
т +41 44 412 64 21
stadt-zuerich.ch/
wohnen-obdach

Wilhelmstrasse 10
8005 Zürich 
т +41 44 291 00 15
mirsah@sah-zh.ch
sah-zh.ch/mirsah

Förrlibuckstrasse 120
8005 Zürich
т +41 44 411 64 30
stp-pgvo@zuerich.ch
stadtpolizei.ch >
Gewalt/Jugend/ 
Kinder > Milieu- und 
Sexualdelikte

https://www.frauenberatung.ch/
https://www.sah-zh.ch/mirsah
https://www.stadt-zuerich.ch/wohnen-obdach
https://www.stadtpolizei.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/kinder_jugendliche/milieu-_und_sexualdelikte.html
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Segélyhívó 
telefon-
számok
Rendőrség 117
Tűzoltóság  118
Mentők 144

stadt-zuerich.ch/floradora

https://www.stadt-zuerich.ch/floradora



