Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás

Gyakran ismételt kérdések:
Mi az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás?
Az építészeti alkotásokkal kapcsolatos, szerzői jogi szempontból lényeges adatokat tartalmazó
nyilvántartási rendszer, amely segíti az építésügy naprakész tájékoztatását. Az Építészeti
Szerzői Jogi Nyilvántartás keretein belül egyszerűen és gyorsan lehet tájékozódni a szerzői jogi
oltalom alá eső építészeti alkotás jogosultjainak adatairól. Ez az adatbázis egyben lehetővé
fogja tenni azt is, hogy visszamenőlegesen is lehessen önkéntesen nyilatkozni az építészeti
szerzői jogokról.
Hova küldhetem az építészeti szerzői jogi nyilvántartással kapcsolatos kérdéseimet?
Az eszjny@lechnerkozpont.hu e-mail címre.
Honnan tájékozódhatok az építészeti szerzői jogi nyilvántartásról?
Az építészeti szerzői jogi nyilvántartásról az alábbi linken tájékozódhat:
http://lechnerkozpont.hu/oldal/epiteszeti-szerzoi-jogi-nyilvantartas
Honnan tudom letölteni a nyilatkozatok formanyomtatványait?
A nyilatkozat formanyomtatványokat az alábbi linkről lehet letölteni:
http://lechnerkozpont.hu/oldal/epiteszeti-szerzoi-jogi-nyilvantartas
Mely jogszabállyal és mikortól került bevezetésre az építészeti szerzői jogi nyilvántartás?
Az egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire
vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXIV.
törvény. (A nyilvántartásra vonatkozó rész 2020.01.01. napjától hatályos)
Ki tekinthető az építészeti alkotás szerzőjének?
„A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző).” [Szjt. 4. § (1) bek.] Ki jogosult
nyilatkozni? Kötelező nyilatkozat esetében az építtető és a szerző/tervező, önkéntes
nyilatkozat esetében bármely szerzői jogi jogosult.
Tehet-e önkéntes nyilatkozatot a terv szerzője, ha nem szerzői vagyoni jogosult?
Igen, hiszen a szerzői vagyoni jogok jogosultjától függetlenül ő tekinthető a mű szerzőjének.
Hogyan lehet a nyilvántartásból tájékozódni?
2020. végéig a Lechner Tudásközponttól az eszjny@lechnerkozpont.hu email címen keresztül.
2021.04.01-től pedig a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett DOKIR online rendszeren
keresztül.
Lehet postai úton benyújtani a nyilatkozatokat?
A nyilatkozatok leadása 2020. február végétől postai úton is lehetővé válik azzal, hogy ilyen
esetben a dokumentumokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni (pl. két
tanú aláírásával) Beküldési cím: Lechner Nonprofit Kft., 1507 Budapest, Pf.: 2.

Milyen esetekben kell a kötelező nyilatkozat formanyomtatványt kitölteni?
2019. december 31-ét követően létrejött tervezési szerződés alapján keletkezett építészeti
alkotás esetében az építtető és a tervező közös nyilatkozatban, az építészeti-műszaki
dokumentáció tervező általi átadását követő harminc napon belül papír alapon Nyilvántartás
részére átadja a szerzői vagyoni jogokra vonatkozó, letölthető nyilatkozatban felsorolt
adatokat. A nyilatkozat megtétele során a nyilatkozattételre jogosult személyeknek lehetősége
van a szerzőséget vagy a szerzői jogi jogosultságot alátámasztó dokumentumokat a nyilatkozat
mellékleteként benyújtani. Az alátámasztásként benyújtott dokumentumokhoz kizárólag a
nyilatkozattételre jogosult személy férhet hozzá, a nyilatkozattételre jogosult személyen kívül
a dokumentumok felhasználására az üzemeltető sem jogosult.
Milyen esetekben kell az önkéntes nyilatkozat formanyomtatványt kitölteni?
2019. december 31-ét megelőzően létrejött építészeti alkotás esetében bármely szerzői jogi
jogosult nyilatkozhat a művön fennálló szerzői vagyoni jogi jogosultságáról, valamint arról,
hogy tudomása szerint más személynek a művön ilyen jogosultsága fennáll. A nyilatkozathoz a
szerzői jogi jogosultnak mellékelnie kell egy vagy több olyan dokumentumot, amely a szerzői
vagyoni joga fennállását valószínűsíti.
Lehetséges-e a nyilvántartás adatainak módosítása?
A nyilvántartás elektronikusan elérhetővé válásáig az üzemeltető (LTK) feltölti az addig papír
alapon beérkezett nyilatkozatokat a Nyilvántartásba. Ennek során nincs szükség egyik fél külön
jóváhagyására sem, de a nyilatkozattételre jogosult személyek bármikor kérhetik az általuk
megadott adatok módosítását, az eredeti nyilatkozat megtételének szabályai szerint. Az
üzemeltető a módosítás iránti igényt megvizsgálja, és szükség szerint javítja azt
Nyilvántartásban.
Milyen előnyökkel jár a nyilatkozattétel?
A nyilatkozattétel leginkább a jogosultak érdekét szolgálja azzal, hogy az Szjt. vonatkozó
rendelkezése – megdönthető – szerzőségi vélelmet állít fel a nyilvántartásban szerzőként
szereplő személynek. [Szjt. 94/B. § (5) bek.]
Szükséges-e a szerzői jogosultság alátámasztására a nyilatkozaton kívül egyéb dokumentum
benyújtása?
A kötelező nyilatkozat esetében elegendő a tervezési szerződés szerzői vagyoni jogokról
rendelkező tartalmát benyújtani. Ezen adatok tartalma nem lehet ellentétes a tervezési
szerződésben rögzített rendelkezésekkel. Az önkéntes nyilatkozat esetében be kell nyújtania
egy vagy több olyan dokumentumot, amely a szerzői vagyoni joga fennállását valószínűsíti. (pl.:
tervezési szerződés; tervpecsét; szakirodalom stb.)

