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A szakvélemény címe: 1300 db jogosulatlanul többszörözött és terjesztett DVD által 

okozott vagyoni hátrány mértékének megállapítása 
 

 

A Bíróság által feltett kérdések: 

 

A szakértő feladata annak megállapítása, hogy  

 

1. Vádlott cselekményével milyen összegű vagyoni hátrányt okozott? 

 

2. Ha a vagyoni hátrány mértéke pontosan nem állapítható meg, állapítsa meg a szakértő, 

hogy a vagyoni hátrány mértéke a 100.000 Ft-ot, azután ha igen, az 500.000 Ft-ot 

meghaladja-e vagy sem? Ha a vagyoni hátrány az 500.000 Ft-ot meghaladja eléri-e 

vagy meghaladja-e az 5.000.000.Ft összeget is? 

 

3. Van-e egyéb észrevétele a szakértőnek? 

 

 

Az eljáró tanács szakvéleménye: 

 

Ad 1.)   

 

Vádlott internetes hirdetőportálon 1300 db DVD-t kínált fel „jelképes 10.000 Ft-os áron” a 

nagyközönség számára. A szakértő előadja, hogy a vagyoni hátrány megállapítása 

szempontjából irreleváns az, amilyen ellenértéket a hirdető megjelölt. Alapvetően a vagyoni 

hátrány megállapítása szempontjából a kiskereskedelmi forgalomban a példányokra vetített 

lehetséges nettó kiskereskedelmi eladási árból lehet kiindulni, vagyis azt a vélelmezett árat, 

amelyekért ezeket a filmeket meg lehetne vásárolni a kereskedelmi forgalomban.  

 

Az 1. kérdésre a szakértő előadja, hogy 1300 db teljesen heterogén filmrepertoárt felvonultató 

jogosulatlanul többszörözött DVD került lefoglalásra a nyomozó hatóság részéről. 

Figyelemmel erre a körülményre, valamint arra, hogy a filmek egy nagy része kereskedelmi 

forgalomban már nem kapható, pontos aktuális kiskereskedelmi árat sem lehet ezekre 

megállapítani. Az a tény, hogy ezek kereskedelmi forgalomban nem vagy csak nehezen 

érhetőek el a fogyasztók számára nem von le e művek népszerűségükből, keresettségéből és 

így értékéből sem. A művek népszerűsége egyébként is változó, így a szakértő véleménye 

szerint az adott ügyben egy átlagárral számszerűsíthető a legpontosabban a vagyoni hátrány 

összege. 

 

Az átlagárat, és a darabonként okozott vagyoni hátrányt a gyakorlatban a nettó 

kiskereskedelmi eladási árban szokás meghatározni. Ennek fényében az 1. kérdésre pontos 

végösszeget a szakértő a rendelkezésére álló információk birtokában nem ad, azzal, hogy 

véleménye szerint az adott ügyben a jogi kérdések eldöntésére megfelelő eligazítást ad a 2. 

kérdésre adott egzakt szakértői válasz. 
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Ad 2.) 

 

A szakértő megállapítja, összhangban az iratokban talált becsléssel azt, hogy legalább 500-

600 Ft/dvd nettó darabonkénti kiskereskedelmi átlagárral lehet számolni, és ez az ár egy 

meglehetősen diszkont áras kiskereskedelmi eladási árat feltételez. Az okozott vagyoni 

hátrány mértéke tehát 650.000-780.000 Ft közé tehető az 1300 db jogosulatlanul 

többszörözött és terjesztésre kínált példányok összességére vonatkozóan. 

 

Ad 3.) Egyéb észrevétele a szakértőnek az ügyben nincsen. 
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