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Tájékoztató  
az igazolványhoz a kapcsolódó jogszabály - BGBl. II Nr. 198/2015, BGBl. Nr. 728/1993  

rvényes változata - értelmében 

 
Tisztelt Hölgyem, tisztelt Uram!  

A fent nevezett igazolvány megszerzéséhez és megtartásához tevékenysége megkezdése elott 
idoben és azután is rendszeresen klinikai és laboratóriumi vizsgálatokon kell részt vennie, amely 
igazolja, hogy nemi betegségektol (tripper, szifilisz, lágyfekély, venerikus nyirokcsomógyulladás) mentes:  

-   6 hetente kenetvizsgálat                                                (gonorrhoea/tripper)  
-  12 hetente vérvizsgálat                                                   (HIV, luesz/szifilisz)  
-  1x évente tüdo röntgenvizsgálat                                     (tuberkulózis/TBC)  

 
A vizsgálatok az Egészségügyi Hivatalban valamint a tüdoröntgenek a szakorvosi rendelokben 
ingyenesek.  

A bejelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:  

 fényképes igazolvány   
 2 fénykép útlevélhez alkalmas minoségben  
 lakcím adatok, mobil telefonszám  

(kérdésekre és visszajelzésekre pozitív lelet esetén)  

 

Amennyiben szexuális úton terjedo betegséget állapítanak meg Önnél, akkor nem kap 
igazolványt. Ha Önt nem tudjuk elérni, akkor értesítenünk kell a biztonsági hatóságot. 

Nem egyértelmu eredményeknél további vizsgálatokra és fertozés esetén kezelésre 
küldjük Önt a klinikára. 

 

Az elso vizsgálat keretében kötelezo részt vennie egy tisztiorvos és szociális munkás 
által végzett felvilágosításon is. 

 

 Stadtmagistrat-Gesundheitswesen 

 Innsbrucki Városi Közigazgatási Hivatal  

 Egészségügyi Osztály 

Telefon +43 512 5360 1150 

Fax +43 512 5360 1717 

Email post.gesundheitswesen@innsbruck.gv.at 
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Figyelmébe ajánljuk:  
A mi vizsgálatunk nem helyettesíti a nogyógyászati szurovizsgálatot (évente 2x ajánlott).  
S mint hatóság, gyógyszereket sem írhatunk fel Önnek.  

 
Tevékenysége helyének megváltoztatásáról köteles tájékoztatni azt a  
kerületi közigazgatósági hatóságot, amely az elso bejelentkezo vizsgálatot  
vagy az utolsó ellenorzo vizsgálatot végezte.  

 

 

 

Különös figyelmébe ajánljuk!  

 

 

 A prostitúció Tirolban a hatóságilag engedélyezett bordélyokon  
kívül tilos, és ezáltal büntetheto. 

 

 
 
 
 

Jelentkezés a vizsgálatra és tanácsadásra:  

 
 csütörtökön 13:30 és 15:00 óra között  

 
Kérjük, a bejelentkezés után maradjon a hivatalban, hogy a vizsgálatot rögtön megkezdhessük. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stand: Jänner 2020   


