
A Kormány a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (2)

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) be-

kezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõ-

ket rendeli el:

1. § A Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és mûködésérõl

szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § (1) A Szakértõ Testület nevében a szakértõi véleményt a

Szakértõ Testület elnöke által – az ügy természetének megfelelõen

– kijelölt tagokból álló, három- vagy öttagú szakértõi tanács (a to-

vábbiakban: eljáró tanács) alakítja ki szótöbbséggel.

(2) Az ügy elõadóját és – a jogi szakvizsgával rendelkezõ testületi

tagok közül – az eljáró tanács elnökét szintén a Szakértõ Testület

elnöke jelöli ki.

(3) A Szakértõ Testület nevében a szakértõi véleményt a Szakértõ

Testület elnöke által, az ügy természetének megfelelõen kijelölt

szakértõ (a továbbiakban: egyes szakértõ) is kialakíthatja. Egyes

szakértõ jelölhetõ ki különösen, ha az ügy megítélése egyszerû, és

a kirendelésben vagy megbízásban feltett kérdések megválaszolá-

sához a testület egyetlen tagja megfelelõ szakértelemmel rendelke-

zik.

(4) Ha a szakértõi vélemény kialakításához olyan különleges szak-

ismeretre is szükség van, amellyel a Szakértõ Testület tagjai nem

rendelkeznek, tanácskozási joggal külsõ szakértõ közremûködése

is igénybe vehetõ.

(5) Az egyes szakértõ eljárására az eljáró tanácsra vonatkozó sza-

bályokat kell alkalmazni a 6. § (1) bekezdés kivételével.

(6) A Szakértõ Testület véleményének kialakításában nem vehet

részt olyan személy, akivel szemben a bíróság vagy más hatóság

elõtt folyamatban lévõ eljárástól függõen az adott eljárásra vonat-

kozó törvény szerinti szakértõkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, to-

vábbá aki olyan szervezet tulajdonosa, tagja vagy alkalmazottja,

amely az adott ügyben félként vagy hatóságként vesz vagy vett

részt, az ügyben félként résztvevõ hozzátartozója, illetve akitõl az

ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható el. A Szakértõ

Testület elnöke hivatalból biztosítja, hogy kizárt tag ne vegyen

részt a szakértõi vélemény kialakításában. A kijelölt tag köteles a

Szakértõ Testület elnökének haladéktalanul bejelenteni, ha vele

szemben kizárás alapjául szolgáló ok merült fel.”

2. § Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szakértõi vélemény elkészítéséért az eljáró tanács tagjait, az

egyes szakértõt és a 6. § (4) bekezdése szerint igénybe vett külsõ

szakértõt díjazás illeti meg, amelyet a 7. § (2)–(4) bekezdése alap-

ján befolyt díjból az MSZH fizet ki az eljáró tanács tagjainak, az

egyes szakértõnek, illetve a külsõ szakértõnek.”

3. § Az R. 10. § a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és mûködésé-

rõl szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló

99/2010. (IV. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) meg-

állapított 6. § és 9. § (1) bekezdés és az 1. melléklet rendelkezéseit

a Módr. hatálybalépését megelõzõen érkezett megkeresésekre és

megbízásokra nem kell alkalmazni.”

4. § Az R. a következõ 11. §-sal egészül ki:

„11. § E rendelet 1. §-a és 5–10. §-a a belsõ piaci szolgáltatásokról

szóló 2006. decemberi 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és ta-

nácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

5. § Az R. Melléklete helyébe e rendelet melléklete szerinti 1. melléklet

lép.

6. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését

követõ napon hatályát veszti.

7. § Az 1–2. § a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006. decemberi

12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való

megfelelést szolgálja.

Bajnai Gordon s.k.,

miniszterelnök

Melléklet a 99/2010. (IV. 2.) Korm. rendelethez

„1. melléklet

a Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és mûködésérõl

szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelethez

1. A szakértõi vélemény díja:

1.1. egyes szakértõ esetén 80 000 Ft;

1.2. háromtagú tanács esetén 180 000 Ft;

1.3. öttagú tanács esetén 285 000 Ft.

2. A további ülések pótdíja:

2.1. háromtagú tanács esetén 105 000 Ft;

2.2. öttagú tanács esetén 160 000 Ft.”
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