
Önkéntes szerzői jogi nyilatkozat bejelentő adatlap

Nyilatkozattevő(k) adatai 
Kamarai azonosító/cégjegyzékszám

Nyilatkozattevő jogállása*

Nyilatkozattevő neve*

Tervező (a mű szerzője) Szerzői vagyoni jogosult

Nyilatkozat tárgya
Tervdokumentáció megnevezése* Készítés éve*

Nyilatkozott tervdokumentáció tervszáma

Tervtípus (jelölje be)
bontási terv

kiviteli terv

építési engedélyezési terv

megvalósulási terv

fejlesztési terv

rendezési terv

szakvélemény

tervpályázat

egyéb tervtípus

Tudomásom szerint más személynek a művön szerzői jogi jogosultsága fennáll:

nem

igen

Amennyiben igen:

Szerzői jogosult neve

Szerzői jogosult jogállása

Amennyiben szerzői vagyoni jogosult -  Jogszerzés módja

Építész tervező (a terv szerzője)

Szerzői vagyoni jogosult (pl. munkáltató esetében)

tervpályázat

tervezési - felhasználási szerződés öröklés/jogutódlás

egyéb

Iktatási szám:

Vagyoni jog típusa

korlátlan felhasználás, 

terjesztés

nyilvánossághoz közvetítés 
sugárzással vagy másként

korlátozott felhasználás - ezen belül

nyilvános előadás

többszörözés sugárzott műnek az eredetihez képest más 
szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz 
történő továbbközvetítése 

kiállítás

átdolgozás

vagy



Lakhely/Székhely

Cégjegyzékszám vagy egyéb adat

Amennyiben háromnál több szerzői jogosultat szeretne feltüntetni, kérjük jelezze az eszjny@lechnerkozpont.hu e-mail címen.

Nyilatkozat tárgyának címadatai
Irányítószám* Település*

Cím

Egykori cím Egykori Hrsz.

Hrsz.*

Szerzői vagyoni jog fennállását valószínűsítő dokumentumok felsorolása

Tervezők
Tervezővállalat, -iroda neve*
Amennyiben tervezővállalati munkaviszonyban készült az adott terv, kérjük a tervezővállalatot megnevezni.

Cégjegyzékszám vagy egyéb adat

Tervező neve

Megjegyzés



Szerzői tervezői nyilatkozat
A jelen nyilatkozat tárgyát képező építészeti műszaki dokumentáció tervezőjeként hozzájárulok, hogy 
az építészeti műszaki dokumentáció vonatkozásában a nevem a szerzői jogi nyilvántartásban szerzőként 
feltüntetésre kerüljön.

Nyilatkozat az adatok valóságtartalmáról
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az építészeti szerzői jogi nyilvántartás részére általam 
szolgáltatott adatok a legjobb tudomásom szerint a valóságnak megfelelnek.

Tájékoztatás felhasználók részére
Tudomásul veszem, hogy az építészeti szerzői jogi nyilvántartás nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, 
az abban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azok valóságtartalmáért a Lechner Tudásközpont 
Területi Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felelősséget nem vállal.

Adatkezelési hozzájárulás
Aláírásommal hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozatban megadott adataimat az Üzemeltető kizárólag 
a nyilvántartással kapcsolatosan kezelje.

Amennyiben a nyilatkozattevő postai úton nyújtja be a nyilatkozatát, abban az esetben kötelező két tanú aláírásával ellátni 
a nyilatkozatot. 

dátum aláírás/cégszerű aláírás

Tanú 1 Tanú 2
Neve: Neve:

Lakcíme: Lakcíme:

Aláírás Aláírás

*-al jelölt mezők kitöltése kötelező
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