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A Pécsi Ítélőtábla elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2020. (IX. 15.) OBH elnöki ajánlása alapján 

elkészítette az ítélőtábla épületébe való belépés és ott tartózkodás szabályairól szóló szabályzatát, amelynek teljes 

szövege elérhető itt. 

 

A szabályzat alapján a sajtó képviselői is kötelesek előzetesen regisztrálni, amennyiben részt kívánnak venni az 

ítélőtábla tárgyalásán/nyilvános ülésén. Ez történhet elektronikus úton (sajto_pitb@pitb.birosag.hu) vagy 

telefonon (Hornokné dr. Décsei Katalin sajtótitkár 3630/6315053). Kérjük, hogy regisztrációs kérelmüket 

legkésőbb az eljárási cselekményeket megelőző nap 12 óráig jelezzék részünkre! 

2020.10.20. 
 

Pécsi Ítélőtábla  

Bf.III.25/2020. 

vesztegetés bűntette 
2020. október 20. 

13 óra 
nyilvános ülés 

I. emelet 12. számú tárgyalóterem  

Az elsőfokon eljárt Pécsi Törvényszék a következő tényállást állapította meg: 

A II.r. vádlott vadász, több baranyai vadásztársaság tagja. 2016 szeptemberében olyan 

vadásztársaság területén vadászott, melynek nem volt tagja. Kilőtt egy kapitális gímszarvas 

bikát, melynek vadgazdálkodási értéke 3.750.000 Ft volt.  A szarvas trófeáját és húsát is 

ellopta. 

2017 novemberében az I.r. vádlott – aki annak a vadásztársaságnak a hivatásos vadásza 

volt, ahol korábban a II.r. vádlott már jogosulatlanul vadászott – a III.r. vádlott 

közvetítésével megbeszélte, hogy lehetőséget biztosít a II.r. vádlott részére újból az ő 

vadásztársaságuk területén vadászni. November 10-én hajnalban az I.r., II.r. és III.r. 

vádlottak arra a vadászterületre mentek, amely az I.r. vádlott ellenőrzése alatt állt. A II.r. 

vádlott kilőtt egy szarvasbikát, melynek vadgazdálkodási értéke 1.000.000 Ft volt. A 

trófeát és húst eltulajdonították. A trófeát a III.r. vádlott készítette ki az I.r. vádlott részére, 

a vad húsát is ő kapta meg. A vadászatért a II.r. vádlott 300.000 Ft-ot fizetett az I.r. 

vádlottnak. Az I.r. vádlottnál a nyomozás során több olyan lőszert is lefoglaltak, melyek 

tartására engedélye nem terjedt ki. 

Az elsőfokú bíróság az I.r. vádlottat lőszerrel visszaélés bűntette, bűnsegédként elkövetett 

orvvadászat bűntette, lopás bűntette és vesztegetés bűntette miatt 2 év szabadságvesztésre 

ítélte, a büntetés végrehajtását 5 évi próbaidőre felfüggesztette. 

A II.r. vádlottat orvvadászat bűntette, lopás bűntette, vesztegetés bűntette és más 

bűncselekmények miatt 1 év 6 hónap szabadságvesztére ítélte, a büntetés végrehajtását 3 

évi próbaidőre felfüggesztette. 

A III.r. vádlottat orvvadászat bűntette, lopás bűntette és bűnsegédként elkövetett 

vesztegetés bűntette miatt 1 év 6 hónap szabadságvesztére ítélte, a büntetés végrehajtását 

3 évi próbaidőre felfüggesztette.   

A törvényszék ítélete ellen az ügyész az I.r. és III.r. vádlott terhére pénzbüntetés kiszabása, 

az I.r. vádlott esetében a felfüggesztés mellőzése érdekében jelentett be fellebbezést.  

Információ: Hornokné dr. Décsei Katalin  

sajtótitkár 

30/6315053 

sajto@pitb.birosag.hu 
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