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tárgy: 
Az EU‐s pénzek kifizetésének feltétele‐e a szerzői jogról való lemondás a tervezők részéről? 

Tisztelt Füleky Zsolt Úr! 

A Fejér Megyei Építészek Kamaráját egyik tagunk azzal a panasszal kereste meg, hogy egy EU‐s támogatású 
beruházás kivitelezési tervezési díját csak abban az esetben fizetnék ki részére, ha a csatolt szerződésmódosítás 
aláírásával lemond szerzői jogairól és korlátlan szabad felhasználást biztosít az általa tervezett tervek 
áttervezéséhez és módosításához is. 

A megrendelője ezt azzal indokolta, hogy az EU‐s pályázati támogatások esetében az EU által előírt feltétel a 
tervezések esetében a szerzői jogról való lemondás a tervezők részéről. Ennek hiányában a támogatásból nem 
fizetik ki a benyújtott tervezési számlát, emiatt szükséges a szerződésmódosítás elfogadása. 

Miután ma jelentősebb munkához szinte kizárólag EU‐s támogatású projektekből lehet hozzájutni a 
tervezőknek, ezért sokunkat érintő kérdés, hogy valóban van‐e ilyen általános feltétel érvényben a tervezőkre 
vonatkozóan? 

Azon kívül, hogy a tervezői jogokat egy ilyen utólagos kifizetés feltételének kikötése jelentősen sérti, az 
építészkamara egyik szakértőjének jogi állásfoglalás alapján szabálytalan is: 

„Elmondható, hogy a „közbeszerzési szerződések” az építészeti alkotásokhoz fűződő szerzői jogokat kiírónként és esetenként is eltérően 
rendezik, sajnos akadnak közöttük kifejezetten jogsértő rendelkezések is, ezekből egy tipikus példát említünk: 
„Tervező Megrendelő részére korlátlan felhasználási jogot biztosít, melynek keretében Megrendelő a tervet szabadon felhasználhatja. A 
szabad felhasználás magában foglalja azt a lehetőséget is, hogy a tervet Megrendelő módosítsa, kiegészítse, továbbtervezze, vagy erre 
harmadik személy részére engedélyt adjon.” 
Az Szjtv. 9. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a szerző személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át, és 
a szerző nem mondhat le róluk.” 
forrás: http://teruletikamarak.mekon.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=576&Itemid=69

Kérem, hogy szíveskedjen a sokunkat érintő kérdésben elküldeni mielőbbi válaszát. 

Levelemhez csatolom a szerződésmódosításra vonatkozó igényt is, melyből a személyiségi adatok védelme 
miatt a konkrét neveket és helyszínt töröltem. 

Levelemet elküldtem Dr. Sonkodi Balázs stratégiai ügyekért felelős államtitkár és Zsigmondné dr. Vitályos Eszter 
Zsuzsanna európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkároknak is. 

Székesfehérvár, 201  szeptember 3. 
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