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Letartóztatták a belvárosi bordélyház üzemeltetésével gyanúsított nőt 
 
A Budai Központi Kerületi Bíróság vasárnapi ülésén egy hónapra – 2020. június 3-ig – elrendelte annak 
a nőnek a letartóztatását, akit bordélyház fenntartásával, vezetésével, anyagi eszköz szolgáltatással 
elkövetett prostitúció elősegítésének bűntettével gyanúsítanak. 
 
A megalapozott gyanú szerint a terhelt 2019 novemberétől lakást bérelt az V. kerületben, amelyben 
bordélyházat üzemeltetett és az általa foglalkoztatott prostituáltakat egy weboldalon hirdette. A nő 
tartotta a kapcsolatot a szolgáltatásokat igénybe vevő személyekkel, a szexuális szolgáltatásokért 
kapott díjból részesült, valamint a lakáshasználatért napidíjat is kért a prostituáltaktól. A gyanúsított 
cselekménye bizonyítottság esetén bordélyház fenntartásával, vezetésével, anyagi eszköz 
szolgáltatással elkövetett prostitúció elősegítésének bűntette megállapítására lehet alkalmas és 5 évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntethető. 
 
Az ügyészség a bűnismétlés, valamint a bizonyítási eljárás megnehezítésének veszélye miatt 
indítványozta a gyanúsított letartóztatását. 
 
A nyomozás kezdeti szakaszban van, azonban a nyomozó hatóság már több tanút kihallgatott és 
nagy számú tárgyi bizonyítási eszközt is lefoglalt. A gyanúsítottal szemben hasonló bűncselekmény 
miatt büntetőeljárás van folyamatban, amelyben a tanúk köre átfedésben van a jelen eljárásban 
érintett személyekkel. A bíróság ezért osztotta azt a védői érvelést, miszerint a korábban indult 
büntetőeljárásban – amelyben a gyanúsított jelenleg is bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll – nem 
merült fel adat arra vonatkozóan, hogy a tanúkat megkísérelte volna megfélemlíteni vagy 
jogellenesen befolyásolni, ezért a bizonyítás megnehezítésének, meghiúsításának veszélye a terhelt 
esetében nem áll fenn. 
 
A gyanúsított büntetlen előéletű, azonban a terhére rótt bűncselekménnyel – egy hasonló jellegű 
bűncselekmény miatt elrendelt – bűnügyi felügyelet hatálya alatt vált megalapozottan 
gyanúsíthatóvá.  A terhelt nyilatkozata szerint édesapja cégében bejelentett munkaviszonya van, 
családja rendszeresen támogatja anyagilag. Figyelemmel a folyamatban lévő másik büntetőeljárásra 
is, megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb, szabadságvesztéssel 
büntetendő bűncselekményt követne el. 
 
Mivel a gyanúsítottat a bűnügyi felügyelet elrendelése nem tartotta vissza a hasonló jellegű 
bűncselekmény elkövetésétől, ezért a bíróság úgy határozott, hogy a kényszerintézkedéssel elérni 
kívánt célok a terhelt esetében kizárólag letartóztatással biztosíthatók. 
 
A végzés nem végleges. 


