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A rendőrség által feltett kérdések:
1. Állapítsa meg a szakértő, hogy a HCD 31956 számú CD kiadvány 600 példányban
elkészített borítójára W. Á. ... című rézkarcának torzított formában történt elhelyezésével
a gyanúsított milyen összegű vagyoni hátrányt okozott a néhai művész jogkezelőinek.
2. A szakértő egyéb észrevétele.
Az eljáró tanács válasza a rendőrség által feltett kérdésekre:
Ad 1. Az ügyben eljáró tanács elöljáróban leszögezi, hogy az aktában nem szerepel sem a
CD-borító eredeti példánya, sem W. Á. ... című rézkarca. E körülmény okán a feltett
kérdésben kijelentésként szereplő megállapítás, mely szerint a rézkarc torzított formában
került elhelyezésre a borítón az eljáró tanács számára nem bizonyított.
A feltett kérdésnek azon fordulatára adandó válasz, hogy milyen összegű vagyoni hátrányt
okozott a kiadó a jogutódoknak, a bíróság jogköre, tekintettel arra, hogy ez bizonyítás
kérdése, amelyre adatok sem szerepelnek a jelen aktában, továbbá a Szerzői Jogi Szakértő
Testületnek adatok esetében sem lenne hatásköre a bizonyítás lefolytatására.
Ad 2. Az eljáró tanács arra a kérdésre tud választ adni, hogy a jogszerű felhasználás esetén
milyen összeg illette volna/illetné meg a jogutódokat. Álláspontunk szerint a Hungart Vizuális
Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesületnek a nemzeti kulturális örökség minisztere
által jóváhagyott, évenként a Magyar Közlönyben közzétett díjszabásából lehet kiindulni.
Tekintettel arra, hogy a jogosulatlan felhasználás felderítése 2003. évben történt meg, a 2003.
évi díjszabást vettük alapul (mely megegyezik az ez évi díjtétellel), amelynek a CD-borítón
történt, 4000 példányszámig való felhasználás esetén a jogdíj összege: 46.900 Ft.
Tekintettel a jogosulatlan felhasználásra, a Hungart díjszabás és a gyakorlat szerint is ennek
kétszeres összegét javasoljuk szerzői jogdíjaként figyelembe venni. Ez az összeg 93.800 Ft,
azaz kilencvenháromezer-nyolcszáz forint.
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