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A Pécsi Törvényszék a következő tényállást állapította meg: 
 
Az I.r. vádlott (58 éves, Baranya megyei férfi) a vádbeli időszakban önkormányzati 
képviselő volt, de külföldön dolgozott.  A III.r. vádlott (53 éves, Baranya megyei férfi) a 
település polgármestere. A III.r. vádlott azért, hogy az I.r. vádlott megszavazza egy 
önkormányzati céggel kapcsolatos előterjesztését, az önkormányzat gépkocsijával 
hazahozatta az I.r. vádlottat. Az I.r. vádlott a 2013 októberében tartott képviselő-testületi 
ülésen megszavazta, hogy az önkormányzat tulajdonában álló cég ügyvezetője a 
polgármesterrel családi kapcsolatban álló II.r. vádlott (33 éves, Baranya megyei férfi) 
legyen. 
A III.r. vádlott a képviselő-testületi ülést követően megígérte az I.r. vádlottnak, hogy 
valamilyen formában honorálni fogja az együttműködését. A III.r. vádlottnak azért volt 
szüksége  az I.r. vádlott támogatására, mert a képviselő-testületben nem tudta volna más 
módon biztosítani a minősített többséget előterjesztésének megszavazásához. 
 
Ezt követően a III.r. rávette a II.r. vádlottat, mint az önkormányzat tulajdonában álló 
gazdasági társaság ügyvezetőjét, hogy az I.r. vádlott cégével kössön szerződést 
szórólapok készítésére és terjesztésére. A reklámtevékenységért az I.r. vádlott cégének a 
III.r. vádlott által vezetett kft. 2014-ben, tíz hónapon keresztül összesen 3.810.000 Ft 
fizetett. Az I.r. vádlott a szerződésben írtakat nem teljesítette, ez nem is állt szándékában. 
A II.r. vádlott is tudta, hogy a szerződést az I.r. vádlott nem fogja teljesíteni, a pénzt azért 
kapja, mert a képviselő-testületben a III.r. vádlott kérésének megfelelően szavazott. 
 
A fenti tényállás alapján a törvényszék az I.r. vádlottat hivatali vesztegetés elfogadásának 
bűntette és bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés bűntette miatt 2 év börtönre és 2 év 
közügyektől eltiltásra, a II.r. vádlottat  hivatali vesztegetés bűntette és folytatólagosan 
elkövetett hűtlen kezelés bűntette miatt 1.050.000 forint pénzbüntetésre, a III.r. vádlottat 
felbujtóként elkövetett hivatali vesztegetés bűntette és felbujtóként, folytatólagosan 
elkövetett hűtlen kezelés bűntette miatt 1 év börtönre ítélte. A szabadságvesztés 
végrehajtását a III.r. vádlott esetében 3 évi próbaidőre felfüggesztette. 
 
A törvényszék ítélete ellen az I.r. vádlott védője elsősorban felmentés, másodsorban 
enyhítés érdekében fellebbezett. Az ítélet a II.r. és III.r. vádlott esetében jogerőre 
emelkedett. 
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