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Letartóztatták a férfit, akit egy prostituált megerőszakolásával gyanúsítanak 
 

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2020. május 14-ig – elrendelte annak férfinak a 
letartóztatását, akit szexuális erőszak bűntettével gyanúsítanak. 
  
A megalapozott gyanú szerint a terhelt 2020. április 11-én előzetes üzenetváltást követően megjelent 
egy VII. kerületi lakásban, hogy a sértettel – aki prostituáltként hirdette magát az interneten – 
szexuális kapcsolatot létesítsen. A sértett előre fizetést kért a férfitől, aki azonban csak az aktus után 
akart fizetni. Ekkor a nő távozásra szólította fel a terheltet, aki erre hirtelen becsapta a hálószoba 
ajtaját. A sértett próbált menekülni és segítségért kiabált, azonban a férfi az ágyra lökte, fojtogatta a 
nőt, majd megerőszakolta. 
 
A terhelt külföldi állampolgár, Magyarországon egyetemi tanulmányokat folytat. Bár bejelentett 
munkahellyel, legális jövedelemmel rendelkezik, azonban a tartózkodási engedélyén szereplő címen 
életvitelszerűen nem él, a más eljárásban megadott lakóhelyén sem tartózkodik, jelen eljárásban egy 
harmadik – hivatalosan nem bejelentett – lakcímet adott meg. A cselekmény tárgyi súlyára, 
társadalomra veszélyességére, erőszakos jellegére és a kiszabható büntetés mértékére figyelemmel 
megalapozottan feltehető, hogy a terhelt szabadlábon hagyása esetén a hatóságok elől megszökne, 
elrejtőzne. 
 
A nyomozás érdeke a tényállás teljes körű felderítése, amely jelenleg kizárólag a gyanúsított és a 
büntetőeljárás más résztvevőinek elszigetelésével biztosítható. A bíróság szerint a bizonyítási eljárás 
meghiúsításának, megnehezítésének megakadályozására a gyanúsítottal szemben 
kényszerintézkedés alkalmazása szükséges. 
 
A terhelt bár büntetlen előéletű, azonban vele szemben más, személy ellen elkövetett erőszakos 
bűncselekmények miatt büntetőeljárások vannak folyamatban. Tekintettel arra, hogy a terhére rótt 
bűncselekményt az ellene folyamatban lévő büntetőeljárások hatálya alatt követte el, így alappal 
lehet tartani attól, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő 
bűncselekményt követne el. 
 
A bíróság szerint a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok a gyanúsított esetében kizárólag a 
letartóztatással biztosíthatók. Enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására a fent részletezett okok 
miatt nem volt lehetőség. 
 
A végzés nem végleges. 


