
  
 Sajtóközlemény Fővárosi Törvényszék 
                                    Budapest, 2020. április 25., szombat            Sajtóosztály 
 

Letartóztatták a kiskorúak kizsákmányolásával gyanúsított személyeket 
 
A Budai Központi Kerületi Bíróság szombati ülésén egy hónapra – 2020. május 25-ig – elrendelte 
annak a két nőnek és egy férfinak a letartóztatását, akiket tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személy sérelmére kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem bűntettével és más 
bűncselekményekkel gyanúsítanak. 
 
A megalapozott gyanú szerint a terheltek – legalább 2019 októberétől – Budapest V. kerületében egy 
szervezett elkövetői kör részeként prostitúciós tevékenységet végeztettek részben kiskorú 
személyekkel. Részükre a tevékenységük biztosítására védelmet nyújtottak, a férfi terhelt pedig 
alkalmanként a szolgáltatás helyszínére is fuvarozta a lányokat. A prostituáltak jellemzően a közeli 
szállodák külföldi vendégeit szólították le és szexuális szolgáltatást nyújtottak részükre. A 
szolgáltatásért kapott pénzt vagy annak egy részét a lányok átadták a gyanúsítottaknak.  
 
A gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmények bizonyítottságuk esetén tizennyolcadik életévét be 
nem töltött személy sérelmére kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem bűntette, 
gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, üzletszerűen elkövetett kerítés bűntette, valamint 
kitartottság bűntette megállapítására lehetnek alkalmasak és 5-től 10 évig, 2-től 8 évig, 1-től 5 évig, 
illetve 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetőek. 
 
Az egyik női gyanúsított bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel nem rendelkezik, míg a másik 
két gyanúsítottnak bár van bejelentett lakóhelye, de ott életvitelszerűen nem tartózkodtak. A terheltek 
bizonytalan egzisztenciális körülményeire, valamint a bizonyítottság esetén várható büntetés 
mértékére tekintettel megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a hatóságok elől 
megszöknének vagy elrejtőznének. 
 
A nyomozás kezdeti szakaszban van, a nyomozó hatóság a gyanúsítottak kapcsolatrendszerének 
feltárását tervezi, valamint további tanúkihallgatások is szükségesek. A gyanú szerinti 
bűncselekmények jellegére figyelemmel fennáll annak a veszélye, hogy a terheltek 
kényszerintézkedés hiányában a kihallgatandó személyek megfélemlítésével, jogellenes 
befolyásolásával a bizonyítási eljárást meghiúsítanák, megnehezítenék. 
 
A férfi büntetett előéletű, a jelen eljárás tárgyát képező bűncselekmények elkövetésével többszörös 
visszaesői minőségben vált megalapozottan gyanúsíthatóvá. Mindkét nő büntetlen előéletű, azonban 
a terhükre rótt bűncselekményeket hónapokon keresztül, kitartó szándékkal követték el. A 
gyanúsítottak egyike sem rendelkezik bejelentett munkahellyel és legális jövedelemmel, ezért 
megalapozottan feltehető, hogy megélhetésüket legalább részben e bűncselekmények elkövetése 
útján biztosították, így esetükben a bűnismétlés veszélye is fennáll. 
 
A bíróság szerint a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok a terheltek esetében kizárólag 
letartóztatással biztosíthatók. 
 
A végzés nem végleges. 


