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 C S O N G R Á D  M E G Y E I  
É P Í T É S Z  K A M A R A  

H –6720 SZEGED ARANY JÁNOS U. 7.      T/fax :  62/430-682         E-mail: csmek.elnokseg@gmail.com 

Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és M szaki F igazgatósága 

Majó Zoltán Gazdasági F igazgató részére 

Szeged  6722 

Rákóczi tér 1. 

Tárgy: Szegedi Tudományegyetem Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika épületének 

(Szeged, Tisza L. krt. 111.) új m szárnnyal való b vítéséhez szükséges építési engedélyezési 
tervdokumentáció készítése.  SZTE/2013/PM02397 

 

Tisztelt Dr. Majó Zoltán, úr! 

 

2013. október 27-én kelt pályázati kiírásukat - a tagok felhívása alapján - átolvasva az alábbiakra 
szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

A kiírás és a mellékletekben szerepl  Tervez i szerz dés tervezet, több általunk kifogásolt 
problémát is felvet: 

1. A kiírás és a szerz dés tervezete is az alábbiak szerint fogalmaz:  

„11. Az elkészítend  tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervez  tulajdona lesz, de a 
tervezési díj megfizetésével a Megrendel  megszerzi a tervdokumentáció szabad, 
korlátozásmentes felhasználói jogát, amely alapján a Tervez  el zetes jóváhagyása nélkül (de 
tájékoztatása mellett) jogosult azt teljes körben és korlátlan ideig felhasználni, továbbtervezésre 
másnak átadni, ezzel kapcsolatban a Tervez nek további igénye nincs.” 

Ez az ügyes megfogalmazás finoman kikerüli a szerz i jogi törvény szabályait, annak lényegét 
figyelmen kívül hagyva. Mégpedig azáltal, hogy a szellemi alkotás tulajdon jogáról beszél, ezáltal 
érintve a szerz i jog kérdését, - mely személyhez f , elidegeníthetetlen jog, - miközben a 
felhasználás jogának teljes kör  átengedését, engedményezését várja el a szerz dés keretén belül. 
Azaz bujtatva meg kívánja gátolni a szerz t abban a törvény által biztosított jogában, hogy 
érvényesítse a szerz i jogra vonatkozó törvényi helyen meghatározott, és a hagyományoknak 
megfelel  jogait. (Nem avatkozhat be kés bb m ve sorsába.) Azaz a szerz dés ilyen 
megfogalmazásával egy törvény fölé kíván kerekedni, és kizárja a szerz t m ve további sorsának 
alakulásából. Ez elfogadhatatlan és a törvény szellemével és gondolatával szemben áll. Ezt 
el feltételként kikötni, sérti a törvény megfogalmazását, ezért semmisnek kell tekinteni. 

„1. § (1) Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és m vészeti alkotásokat. 
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(2) Szerz i jogi védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e – az 
irodalom, a tudomány és a m vészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak min sül különösen: 

… 

k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti 
együttes terve, 

l) a m szaki létesítmény terve, 

… 

A szerz i jogok keletkezése, a szerz i jogok a vagyoni forgalomban 

9.  §  (1)  A  szerz t  a  m  létrejöttét l  kezdve  megilleti  a  szerz i  jogok  –  a  személyhez  f  és  a  
vagyoni jogok – összessége. 

(2) A szerz  személyhez f  jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és 
a szerz  nem mondhat le róluk. 

A m  egységének védelme 

13. §13 A szerz  személyhez f  jogát sérti m vének mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, vagy 
a m  más olyan megváltoztatása vagy a m vel kapcsolatos más olyan visszaélés, amely a szerz  
becsületére vagy hírnevére sérelmes. 

…” 

2. A szerz dés és a kiírás tartalmilag, elvárásában ellentmond egymásnak. 

A kiírás engedélyezési tervdokumentáció készítésére szól, míg a szerz déstervezet, zavarosan hol 
engedélyezési - hol kivitelezési terv készítését említi. Határid ben az engedélyezési tervdokumentáció 
leadását 2013. október 25-ben jelöli meg. Míg a szerz dés kiviteli tervátadásról beszél  és a kifizetés 
(ellentételezés) határnapját ehhez köti. Csak ezután válik esedékessé a kifizetés! Ezzel szemben a 
pályázati kiírás az engedélyezési dokumentáció átadásához köti a kifizetést. A felhívásban nem 
komplett, generál tervezésr l van szó. Ezért még határozottabb a fen említett, a szerz i jogról leírt 
véleményünk. Rejtetten az Egyetem, a kiíró számára többlet jogokat biztosít a pályázóval 
szemben/hátrányára.  

 

3. További probléma a benyújtandó dokumentáció formájának megjelölése: 

A Word és Excel formátumok! Ezek nem zárt, hanem módosítható formátumok. Csak a PDF 
fogadható el megbízhatónak, ezt használja az ETDR rendszer is! (Megértjük a kivitelez i ajánlattev k 
és a kiíró szándékát is, hogy alakíthasson rajta és könnyebben szerkeszthet  formátumot tudjon 
teríteni.) 
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4. Nincs tisztázva a csatlakozó épület szerz i jogi sorsa! Ez nem lehet egy ekkora volumen  munka 
bizonytalansági tényez je.  

5. Sérelmezzük a kiírás azon részét, mely szerint a bírálati szempont a legalacsonyabb ajánlati ár 
megjelölése. Ez köztudottan a munka min ségének lerontását jelenti. Nem is kell b vebben kifejteni. 
Legyen egy szállóigévé vált Puskás Öcsi mondás erre példa: „Nagy pénz- nagy foci, kis pénz – kis 
foci!” 

Egyben felhívnánk a figyelmet további lehet ségekre is, melyet a 2011. évi CVIII. Törvény a 
közbeszerzésekr l 94. §-a vázol. 

94. § (1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, 
amelyben az ajánlatkér  az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak min sített ajánlattev kkel tárgyal a 
szerz dés feltételeir l. 

(2) Az ajánlatkér  hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha 
a) a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd a 76. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján 

eredménytelen volt, feltéve, hogy a felhívásban, a dokumentációban vagy az ismertet ben foglalt feltételek 
id közben lényegesen nem változtak meg és az ajánlatkér  a tárgyalásra a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a 
versenypárbeszéd - 74. § (1) bekezdésének a)-d) pontja és (2) bekezdésének c) pontja alapján nem érintett - 
összes ajánlattev jét meghívja; 

…c) a szerz dés m szaki-technikai sajátosságok, m vészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme 
miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthet  meg; 

 

A Csongrád megyei Építész Kamara részér l szeretnénk kérni Önöket, hogy a pályázati kiírásukat 
ismételjék meg a fenti hivatkozott jogszabályokkal összhangban, és az anyagban szerepl  félreérthet  
részek átdolgozásával. Valamint szeretnénk jelezni, hogy a kamarai etikai szabályzatunk tiltja az 
árversenyt. A kiírás etikátlan magatartásra ösztönzi tagjainkat, akik ilyen módon nem vehetnek részt 
az ajánlattételen. Észrevételeink figyelmen kívül hagyása esetén a kiírás szabályosságát meg kell 
óvnunk, és tagjainkat fel kell hívnunk az etikai szabályok betartására. 

 Egyben kérnénk, hogy a további pályázat kiírási szándékuk során keressék meg kamaránkat, 
mint a szakma érdekképviseleti szervét, a szoros és eredményes együttdolgozás érdekében. 

 

Szeged, 2013. július 08.  

Tisztelettel: 

 

 

Schulcz Péter 

        CsmÉK elnök 

 

 

 


