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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
Amely létrejött egyfelől  
… 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
másfelől 
…. 
mint tervező (a továbbiakban: Tervező) 
 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltétekkel: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy … napján tervezési szerződést kötöttek egymással a … 
Polgármesteri Hivatalának Jegyzője mint elsőfokú építésügyi hatóság által …. számon kiadott 
jogerős építési engedély szerinti építmény …. teljes körű kivitelezési tervdokumentációjának 
és annak árazatlan költségvetésének elkészítése és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában. 
2. Szerződő felek megállapodnak abban,hogy az 1. pont szerinti szerződést – egyező 
akaratelhatározásból – módosítják az alábbiak szerint: 
3. A Tervező kijelenti, hogy a Megrendelő részére átadott Tervek tekintetében határozatlan 
idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási joggal rendelkezik valamennyi átruházható szerzői 
jog vonatkozásában, beleértve azt is, hogy ezen Tervek felhasználásra harmadik személynek 
további engedélyt adjon. 
4. Felek megállapodnak, hogy a szerződéssel kapcsolatban a Megrendelő rendelkezésre 
bocsátott, jogi oltalomban részesíthető valamennyi szellemi alkotással a Megrendelő szabadon 
rendelkezik, az adott munkarész ellenértékének Tervező részére történő megfizetését követően. 
5. Tervező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotást nem csak 
saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja 
fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, 
illetőleg tovább adhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény a későbbiek során szabadon 
felhasználható. 
6. Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. 
§ (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, 
szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan 
és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, 
továbbá Tervező kifejezett engedélyt ad arra, hogy felhasználó a mű felhasználására harmadik 
személynek további engedélyt adjon. 
7. Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen: 
- a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő 
átruházhatóságára (átdolgoztatás), 
- a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen 
rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint 
az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik 
személy részére történő átengedésére. 
8. Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában 
foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve 
továbbtervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését. 
9. Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a 
dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés 
alapján nyújtott szolgáltatásról.  
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10. A szerzői jogok maradéktalan átadása érdekében Tervező köteles az általa készített vagy 
készíttetett, illetve módosított Terveket papír alapon és digitálisan, szerkeszthető formátumban 
is a Megrendelő részére a kért példányszámban átadni. A digitális, szerkeszthető formátumban 
történő átadás a teljesítés igazolásának feltétele. Tervező a Megrendelő kérésére az 
altervezőktől a fenti szerzői jogok átadására vonatkozó nyilatkozatot köteles beszerezni és 
átadni. 
11. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási 
jogok díját is – a szerződéses díj tartalmazza, a szerzői jogok átruházásáért a Tervező további 
díjazásra nem jogosult. 
12. Az 1. pont szerinti szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal maradnak hatályban. 
13. Szerződő felek a jelen tervezési szerződés módosítást elolvasást követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 
Kelt, …... 
 
 

……….….. 
megrendelő 

 
…………. 

tervező 
 
 


