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1. A Megrendelő adatszolgáltatása:
1.1. A Megrendelő kötelessége, hogy legkésőbb a szerződés aláírásának 
napjáig bezárólag egyszerű bejelentési terv-, építési engedélyezési-, bontási-, 
kiviteli terv esetében a tervezés tárgyát és a tervezési feladatot írásban 
meghatározza, kiviteli tervek esetén az egyszerű bejelentési terv hatósági 
elfogadását, jogerős építési engedélyt Tervezőnek átadja. Az építési engedély 
vagy egyszerű bejelentési terv tartozéka a hatóság által jóváhagyott és 
záradékolt egyszerű bejelentési terv- vagy építési engedélyezési 
tervdokumentáció. Abban az esetben, ha az egyszerű bejelentési terv-, vagy az 
építési engedélyezési tervdokumentációkat más tervező készítette, úgy 
Megrendelőnek az egyszerű bejelentési tervhez vagy az építési engedélyhez 
csatolni kell az eredeti tervezőnek e tervek további tervfázisainak 
kidolgozásához szükséges írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát is. A tervek 
teljesítésének helye a Tervező székhelye, adatszolgáltatások esetében is a 
Tervező székhelye. Az adatszolgáltatás teljesítése történhet személyes úton (a 
Tervező székhelyén), e-mailen, vagy postai úton történő átadással. Postai úton 
történő átadás esetén a teljesítés napja a postai kézbesítés napja.
1.2. Felek a Megrendelőnek a szerződéskötéskor már ismert más, egyéb 
későbbi adatszolgáltatási kötelezettségét az alábbiakban határozzák meg: 
Meghatalmazás (megbízott képviselő esetén) 1db. Szükséges még a jogsza- 
bályban előírt kitűzési helyszínrajz, villamos tervezői műszaki leírás egyszerű- 
sített eljáráshoz, gépész tervezői műszaki leírás egyszerűsített eljáráshoz, 
valamint a szakági tervezők által aláírt Aláírólap.
1.3. Megrendelő a szerződéskötéskor még nem ismert, de a Tervezési 
Szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb, közbenső adatokat is köteles a 
Tervező hozzá intézett felhívására szolgáltatni a szükséges és lehetséges 
határidőn belül. A szükséges engedélyek és egyeztető nyilatkozatok beszerzési 
költsége a Megrendelőt terheli. A szerződéskötést követően felmerülő és 
beszerzendő adatoknak a Tervezési Szerződés szerinti szolgáltatás határidejére 
és díjazásra gyakorolt hatását a Feleknek szerződés- módosításba kell 
foglalniuk, ellenkező esetben Tervező jogosult a Tervezési Szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, és a már elvégzett munkájával arányos díjazásra tarthat 
igényt.
1.4. Megrendelő adatszolgáltatási késedelme a Tervező egyidejű szolgáltatási 
késedelmét kizárja, a Tervező által a Tervezési Szerződésben vállalt teljesítési 
határidő a Megrendelő késedelmének idejével meghosszabbodik, és a 
Tervezőnek az ebből eredő akadályoztatása esetén jogában áll a tervezés 
folytatását felfüggeszteni. Megrendelő által a szerződés ezen pontja alapján 
szolgáltatott bárminemű adatok a szerződés részét képezik.
1.5. A Tervezési Szerződésben rögzített tervezési feladattól és / vagy az építési 
engedélytől eltérő megrendelői igények, módosítások, illetőleg a tervezést 
érintő hatósági előírások megváltozása a Tervezési Szerződés módosítását 
teszik szükségessé, ellenkező esetben Tervező jogosult a Tervezési Szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, és a már elvégzett munkájával arányos 
díjazásra tarthat igényt. A már elkészült munkarészek átdolgozásának 
következménye és kockázata a Megrendelőt terheli. Ez nem érinti a tervezés 
folyamatában felmerülő kisebb korrekciókat, és tervváltozásokat.
2. A Megrendelő utasítás adási joga:
2.1. Megrendelő a szerződés teljesítése során a tervezést figyelemmel kíséri, 
Tervező kezdeményezésére, és a Tervező által megjelölt helyen, 
konzultációkon, egyeztetéseken vesz részt, és köteles az elkészült 
munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges 
kérdésekben állást foglalni. A Megrendelő a Tervezőnek utasítást nem adhat, 
kéréseit egyeztetés útján terjesztheti elő. Megrendelő kérései azonban nem 
terjedhetnek ki a tervezési vállalkozás szervezésére, és nem tehetik a Tervező 
teljesítését terhesebbé.
2.2. Tervező a Megrendelő kérései és a szerződéskötéskor ismert, vagy a 
teljesítés során ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni. Megrendelő 
utólag nem kifogásolhatja a jóváhagyásával elkészült megoldást, ill. annak 
megváltoztatására vonatkozó igényeinek következményeit (tervezői díj-, 
határidő módosítás, stb.) viselnie kell. A jóváhagyott, egyeztetések során 
bemutatott és megvitatott munkaközi terveket és az azzal kapcsolatos feljegy- 
zéseket Megrendelő köteles aláírni, jóváhagyni.
2.3. Amennyiben Megrendelő a Tervezőnek alkalmatlan anyagot ad, 
célszerűtlen, szakszerűtlen kérést fogalmaz meg, a Tervező köteles erre a 
Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az 
ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Megrendelő e 

figyelmeztetés ellenére kérését fenntartja, a Tervező a Tervezési Szerződést 
kizárólag a Megrendelő kockázatára, és felelősségére teljesíti.
2.4. Tervező a Megrendelő által adott anyaggal, vagy kérései szerint, még a 
Megrendelő kockázatára és felelősségére sem végezheti el a tervezést, ha ez 
jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és 
vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne, és a Megrendelő figyelmeztetés 
ellenére kérését fenntartja, ezekben az esetekben köteles a szerződéstől elállni, 
vagy amennyiben Tervező a teljesítést már megkezdte, úgy köteles a Tervezési 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a már elvégzett munkájával 
arányos díjazásra tarhat igényt Megrendelővel szemben.
2.5. Megrendelő, ha a tervezési feladat tender-, vagy kiviteli tervek 
elkészítésé- re vonatkozik, a Tervezési Szerződésbe foglalt kifejezett 
nyilatkozatával elrendelheti, hogy a Tervező az építési engedélyezési 
tervdokumentáció alapján, az építési engedély bevárása nélkül a tender,- és a 
kiviteli tervdokumentáció tervezését kezdje meg. A Megrendelő ezen 
utasításának kockázatát és költségeit viseli, amennyiben az építési engedélyt 
nem a Tervező által szolgáltatott engedélyezési tervek hibája miatt nem kapja 
meg.
3. A Tervező teljesítésének tartalma, a Felek együttműködése, 
eljáró képviselőik:
3.1. Felek a Megrendelő adatszolgáltatása és kérései alapján a Tervezési 
Szerződés mellékleteiben határozzák meg részletesen a tervezési szolgáltatás 
tárgyát, tartalmát.
3.2. A szerződésben meghatározott tervezői szolgáltatás közvetített szolgálta- 
tást is tartalmazhat. Megrendelő felhatalmazza a Tervezőt, hogy a 
szerződésben foglalt feladatai teljesítéséhez speciális szakkérdésekben 
altervezők közremű- ködését vegye igénybe. Tervező az altervezők 
szolgáltatásaiért a Megrendelő- vel szemben úgy felel, mintha a tervezést saját 
maga végezte volna el.
3.3. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében írásban kijelölt 
képviselőik útján messzemenően együttműködnek, a tervek ismertetése, 
értelmezése, megvalósítása tárgyában folyamatosan konzultálnak. 
Megrendelő vagy kijelölt képviselője jogosult kizárólag a Tervezőnek a 
szerződés 2. pontja szerinti kéréseket megadni, a Tervező teljesítését igazolni.
4. A Tervező teljesítési- és kellékszavatossági kötelezettsége:
4.1. Tervező köteles a szerződésben és mellékleteiben meghatározott tervezési 
szolgáltatását a Tervezési Szerződésben és mellékleteiben foglalt tartalmi 
követelményeinek, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és 
szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek 
és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások betartásával szolgáltatni. A 
tervező kellékszavatossággal tartozik az általa szolgáltatott 
tervdokumentációk szakszerűségéért. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni 
arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a 
szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert, és Tervezővel 
közölt célnak megfelelően felhasználhassa. Tervező köteles a 
tervdokumentációkat a szerző- désben meghatározott helyen és határidőben 
szolgáltatni.
4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a tárgybeli tervdokumentációk a 
magyar szabványoknak megfelelő műszaki előírások szerint készülnek.
4.3. Tervező az elkészült tervdokumentációval kapcsolatban a Megrendelő 
általi kézhezvételtől számított 3 (három) napig fogad el a tervekkel 
kapcsolatos észrevételeket, amelyet Megrendelő írásban köteles benyújtani 
Tervező felé. A határidőn túl benyújtott észrevételeket, igényeket Tervező – 
ide nem értve a tervezési hibából adódó változtatások szükségességét – nem 
köteles figyelembe venni.
5. A Tervező jogszavatossági kötelezettsége: Tervező szavatolja, 
hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése 
esetén a tervek felhasználását akadályozná, vagy korlátozná. Az esetben, ha a 
Tervezési Szerződésben foglalt tervezési szolgáltatás harmadik személy 
oltalommal védett jogát érintené, Tervező köteles erre a Megrendelő figyelmét 
felhívni és a Megrendelőt az oltalommal védett jogok megszerzésére 
figyelmeztetni. Tervező figyelemfelhívási, figyelmeztetési, kötelezettségének 
elmulasztásáért a Megrendelővel szemben kártérítési felelősséggel tartozik.
6. A Tervező teljesítésének módja, helye: Tervező a tárgybeli 
szolgáltatását a Megrendelő székhelyére, vagy az általa kijelölt helyre történő 
postára adással teljesítheti. A postára adás napja a teljesítés napjának számít. A 

szolgáltatás történhet a Megrendelő székhelyére, vagy az általa megjelölt 
helyre és személynek (egységnek) történő személyes kézbesítéssel is, átvételi 
elismervény ellenében. Az átvételi elismervényen a szolgáltatás tárgyát, az 
átvétel időpontját és az átvevő nevét pontosan kell feltüntetni. Az átvétel 
időpontja a teljesítés napjának számít.
7. A Megrendelő díjfizetési kötelezettsége:
7.1. Tervező a Tervezői Szerződés megkötésekor jogosult foglaló kikötésére, 
melynek összegét a felek közös megegyezéssel állapítják meg. Szerződő felek 
kinyilatkozzák, hogy a foglaló jogi természetével tisztában vannak, 
nevezetesen, hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót 
elveszíti, és a kapott foglaló kétszeresét köteles visszafizetni, egyebekben a 
foglaló a tervezési díj összegébe beleszámít. A foglaló megfizetésével 
Megrendelő megerősíti a Tervezési Szerződésben rögzített tervezési 
szolgáltatás megrendelésére irányuló szándékának komolyságát. Foglaló 
kikötése esetében, amennyiben Megrendelő nem a Tervezési Szerződés 
aláírásakor fizeti meg a foglaló összegét, úgy Tervező a tervezési munkát 
kizárólag a foglaló megfizetését követően köteles megkezdeni. Amennyiben 
Megrendelő a foglalót a Tervezési Szerződésben kikötött határidőben nem 
fizeti meg, úgy a Tervező által a tervezési szolgáltatás nyújtására vállalt 
határidők a Megrendelő fizetési késedelmének idejével automatikusan 
meghosszabbodnak. Amennyiben Megrendelő a foglaló összegét a Tervezési 
Szerződésben kikötött fizetési határidő lejártát követő 10 (tíz) napon belül sem 
fizeti meg, Tervező jogosult a Tervezési Szerződéstől azonnali hatállyal 
elállni, és a teljes bruttó tervezési díj 10 százalékának megfelelő meghiúsulási 
kötbérre, valamint a kötbér összegét meghaladó kárának megtérítésére tarhat 
igényt Megrendelővel szemben.  
7.2. A tervezési díj foglalóval csökkentett részét Megrendelő az elkészült 
tervek átadását megelőzően átutalással vagy készpénzzel fizeti meg, a Felek 
megállapodása szerinti határidőben. Tervező a tervek átadását a teljes tervezési 
díj és igazolt költségei megfizetéséig jogosult megtagadni. Tervező csak a 
Tervezési Szerződésben meghatározott teljes tervezési díj és igazolt költségei 
megfizetését követően köteles az aláírásával ellátott tervezői nyilatkozatot 
Megrendelő birtokába adni. 
7.3. Bárminemű fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelembe esés 
napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a késedelemmel érintett 
tőkeösszeg után napi 0,05 százalékos mértékű késedelmi kamatot köteles 
fizetni. Megrendelő ezt meghaladóan köteles megtéríteni Tervezőnek a fizetési 
késedeleméből adódó valamennyi kárát is.
7.4. Megrendelő a Tervezési Szerződéstől a tervezési munkálatok 
teljesítésének megkezdése előtt jogosult csak elállni, ezt követően a teljesítésig 
a Tervezési Szerződést felmondhatja. Tervező szerződésszegésére alapított 
jogos elállás esetét kivéve, Megrendelő elállása esetén elveszíti a Tervezőnek 
megfizetett foglaló összegét, a foglaló megfizetésének hiányában pedig a 
Tervezési Szerződésben meghatározott teljes bruttó tervezési díj 10 
százalékának megfelelő bánatpénzt köteles megfizetni Tervező részére, 
egyúttal köteles Tervezőnek a szerződés megszüntetésével okozott ezt 
meghaladó kárát is megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a teljes tervezési díjat 
nem haladhatja meg. Megrendelő felmondása esetén köteles megfizetni 
Tervező részére a már elvégzett tervezési munkákkal arányos tervezési díj 
összegét. Tervező szerződésszegésére alapított jogos felmondás esetét kivéve, 
Tervező felmondása esetén elveszíti a Tervezőnek megfizetett foglaló 
összegét, a foglaló megfizetésének hiányában pedig a Tervezési Szerződésben 
meghatározott teljes bruttó tervezési díj 10 százalékának megfelelő bánatpénzt 
köteles megfizetni Tervező részére, a megfizetett foglaló összegét a már 
elvégzett tervezési munkálatokért járó arányos tervezési díj összegébe ez 
esetben beszámítani sem lehet, a már elvégzett tervezési munkálatokért járó 
arányos tervezési díjat Megrendelő a Tervező részére már teljesített foglaló 
összegén felül köteles megfizetni, egyúttal köteles Tervezőnek a szerződés 
megszüntetésével okozott, ezt meghaladó kárát is megtéríteni azzal, hogy a 
kártalanítás a teljes tervezési díjat nem haladhatja meg.
7.5. Megrendelő az elkészült tervdokumentációt a kézhezvételtől számított 
legkésőbb 3 (három) napon belül köteles átvizsgálni, a dokumentációval 
kapcsolatos esetleges hibákat, illetve hiányokat konkrét kifogásként közölni és 
azok pótlását póthatáridő megjelölésével kérni. Feleknek további 3 (három) 
napon belül a kifogásokat és a póthatáridőt jegyzőkönyvbe foglaltan 
egyeztetniük kell. Megrendelő hibás teljesítésre, vagy egyéb 
szerződésszegésre történő hivatkozással csak akkor mondhatja fel a Tervezési 
Szerződést, ha a szerződésszegéssel előállott helyzet orvoslására, a 
teljesítésben tapasztalt hiba kijavítására, a hiba pontos megjelölésével, és 
megfelelő határidő tűzésével felszólította Tervezőt, és ez a határidő 
eredménytelenül eltelt.
7.6. A hibás munkarészek kijavítását Tervező térítés nélkül köteles elvégezni.
7.7. Megrendelő a Tervezési Szerződés tárgyát képező, Tervező által 
elkészített tervdokumentációt, mint törvényileg jogi oltalommal védett 

szellemi alkotást, kizárólag a Tervezési Szerződésben meghatározott célra és 
esetben használhatja fel, a Tervezési Szerződésben kikötött tervezési díj 
ellenében, amely a szerződésben meghatározott egyszeri felhasználás oltalmi 
díját is magában foglalja. Megrendelő az átadott terveket kizárólag a Tervezési 
Szerződésben meghatározott létesítmény terv szerinti, egyszeri kivitelezésére 
jogosult felhasználni. További felhasználásra Tervező előzetes írásbeli 
hozzájárulása, és Tervező által meghatározott oltalmi díj megfizetése esetében 
van lehetőség. Tervező kizárólagos joga, hogy szükség esetén a terveket 
átdolgozza / továbbfejlessze, illetve, hogy erre másnak engedélyt adjon. 
Megrendelő, ha a teljes tervezési díjat a Tervezési Szerződésben 
meghatározott határidőben nem fizeti meg, mindaddig nem jogosult a 
tervdokumentáció felhasználására, amíg a tervezési díjat és annak késedelmi 
kamatait a Tervező részére maradéktalanul meg nem fizette. Megrendelő a 
tervdokumentációt nyilvánosságra nem hozhatja, a tervdokumentációnak a 
megvalósítás céljára történő felhasználása jogszerűtlen nyilvánosságra 
hozatalnak nem minősül. A szerződés a dokumentáció szabad 
felhasználásának jogára nem terjed ki.
8. Költségtérítés: A tervezési díjon felül az alábbi költségek megtérítésére 
tarthat igényt Tervező a Megrendelővel szemben: Telek helyszíni felmérése, 
Tervező telephelyén kívüli egyeztetések, Hatósági egyeztetések, az ezekhez 
kapcsolódó utazási és szállásköltségek, hatósági és más eljárások illetéke, 
tervek sokszorosítási költsége. Tervező igazolt költségeit Megrendelő azok 
felmerülésekor köteles Tervező számára megtéríteni. Amennyiben 
Megrendelő a költségtérítés összegét felhívás ellenére 10 (tíz) napon belül nem 
téríti meg, Tervező jogosult a Tervezési Szerződéstől azonnali hatállyal elállni, 
az addig elvégzett munkájával arányos tervezési díjra, a felmerült, igazolt 
költségei megtérítésére, valamint a teljes bruttó tervezési díj 10 százalékának 
megfelelő meghiúsulási kötbérre, és a kötbér összegét meghaladó kárának 
megtérítésére tarhat igényt Megrendelővel szemben.  
9. Megrendelő bárminemű fizetési késedelme esetén Tervező jogosult a 
Megrendelő által megrendelt további tervezési munkák felfüggesztésére.
10. A szerződés módosítása: Felek a szerződésüket kizárólag írásban 
foglalt egyező akarat elhatározásukkal módosíthatják. A szerződés 
módosításának kötelezettségét vonja magával a tervezési feladat módosítása, 
Megrendelő adatszolgáltatásának késedelme és az a körülmény, ha a 
Megrendelő a dokumentáció kijavítása, hiánypótlása címén tervezési 
díjrészletet visszatart. Ha Megrendelő az általa jóváhagyott terven módosítást 
kíván eszközölni, akkor köteles annak pótmunkadíját megfizetni, mely 
módosítás feltételeit a Felek írásban, szerződés módosítás keretében 
határozzák meg. Tervező csak olyan módosítási kérelmet köteles elfogadni 
Megrendelő részéről, amely az élet- és vagyonbiztonságot, szakszerűséget, 
megvalósíthatóságot nem veszélyezteti.
11. A teljesítés lehetetlenülése: Abban az esetben, ha a Tervezési 
Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése Megrendelő érdekkörébe eső okból 
lehetetlenül, vagy a tervezői munkát a Tervezőtől független okból szüneteltetni 
kell, a Tervező jogosult a már elvégzett tervezési munkákkal arányos tervezési 
díj összegére és a kárainak a megtérítésére is.
12. A Felek titoktartási kötelezettsége: Felek kölcsönösen 
megállapodnak abban, hogy a szerződéses jogügyletüket érintő adatokat, 
értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat, 
dokumentációkat üzleti titokként kezelik. E megállapodásuk megsértése a 
másik Fél számára ezzel okozatosságában keletkező kár megtérítésének 
kötelezettségével jár.
13. A tervezői szolgáltatás példányszáma: Tervező a Megrendelőnek 
a Tervezési Szerződés tárgyát képező tervdokumentációt 1 (egy) példányban, 
papír alapú formátumban, valamint elektronikus úton, és Megrendelő NÜJ 
szám alapján történő meghívása alapján az Elektronikus Építési Naplóba 
feltöltve szolgáltatja. A tervdokumentáció többlet példányainak szolgáltatása a 
tervezési díjösszegen felül, az értékesítési árnak megfelelően külön fizetendő 
meg. 
14. Az engedélyezési terv: Amennyiben a Tervezési Szerződés tárgyát 
egyszerű bejelentési vagy engedélyezési terv elkészítése képezi, úgy Tervező 
az építési engedélyezési tervdokumentációt az építési engedély megadására 
alkalmas módon köteles elkészíteni. Az építési engedélyezési 
tervdokumentáció nem tartalmazza az épületszerkezeti, tartószerkezeti, 
épületgépészeti, épületvillamossági kiviteli tervek elkészítését, 
költségbecslést, konszignáció készítését.
15. Szerzői jogok: A Tervezési Szerződés alapján elkészített tervek, 
tervdokumentáció jogi oltalomban részesülő szellemi alkotásnak minősülnek, 
melyekkel kapcsolatban valamennyi szerzői jog a Tervezőt illeti meg.
16. Záró rendelkezések:
16.1. A Tervezési Szerződésben és jelen Általános Tervezési Szerződési 

Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a szerzői jogokról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései, a MÉK díjszámítási 
szabályzata, az épített környezet alakítására és védelmére, a sajátos építmé- 
nyekre és a műemlékvédelem alatt álló épületekre vonatkozó törvények és 
rendelkezések az irányadóak. Felek megállapodnak abban, hogy a 
szerződésből eredő esetleges viták elintézését, beleértve a szerződés 
megszegésével, megszűnésével, értelmezésével, érvényességével kapcsolatos 
vitákat is, közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. Amennyiben nem jutnak 
megállapodásra az egyeztetések során, Felek a vitás kérdéseik eldöntésére a 
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatásköri 
szabályainak figyelembe vételével a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi 
Törvényszék kizárólagos illetékességét jelölik meg.
16.2. A Tervezési Szerződés tárgyát képező tervekhez kapcsolódó, szükséges 
hatósági engedélyek beszerzése Megrendelő feladatkörébe tartozik, és annak 
költségeit is Megrendelő köteles viselni.
17. Érvényesség: A jelen Általános Tervezési Szerződési Feltételek 2020. 
május 01-től visszavonásig érvényesek, a mindenkor érvényes változat a 
www.isoteq.hu honlapon megtalálható. A jelen Általános Tervezési Szerződési 
Feltételek egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése nem érinti a többi 
feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát.
18. Mellékletek: A Tervezési Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a 
szerződéshez csatolt alábbi iratok:

1. sz. mell.: Megrendelőlap
2. sz. mell.: Műszaki tartalom
3. sz. mell.: Megrendelő adatszolgáltatása
4. sz. mell.: Átvételi elismervény
5. sz. mell.: Végteljesítési igazolás

16. Felek kijelentik, hogy jelen Általános Tervezési Szerződési Feltételeket a 
szerződésük aláírásakor elolvasták, az abban foglaltakat megértették és 
elfogadták, valamint aláírásukkal látták el. Azokat az általános szerződési 
feltételeket, amelyek Tervezőt a Tervezési Szerződésben meghatározott 
tervezési díjon felül további pénzbeli követelésre jogosítják fel, – külön 
tájékoztatást követően – Megrendelő ugyancsak kifejezetten elfogadta. 
Megrendelő jelen dokumentumot a szerződés aláírásakor nyomtatva átvette.

Általános Tervezési Szerződési Feltételek
(továbbiakban: ÁTSZF)

Érvényes 2020. május 01-től visszavonásig. Kérjük, hogy Általános Tervezési Szerződési Feltételeinket a szerződés aláírását megelőzően gondosan olvassa el.
Ezen feltételektől egyedi megállapodás alapján, csak írásban áll módunkban eltérni.
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1. A Megrendelő adatszolgáltatása:
1.1. A Megrendelő kötelessége, hogy legkésőbb a szerződés aláírásának 
napjáig bezárólag egyszerű bejelentési terv-, építési engedélyezési-, bontási-, 
kiviteli terv esetében a tervezés tárgyát és a tervezési feladatot írásban 
meghatározza, kiviteli tervek esetén az egyszerű bejelentési terv hatósági 
elfogadását, jogerős építési engedélyt Tervezőnek átadja. Az építési engedély 
vagy egyszerű bejelentési terv tartozéka a hatóság által jóváhagyott és 
záradékolt egyszerű bejelentési terv- vagy építési engedélyezési 
tervdokumentáció. Abban az esetben, ha az egyszerű bejelentési terv-, vagy az 
építési engedélyezési tervdokumentációkat más tervező készítette, úgy 
Megrendelőnek az egyszerű bejelentési tervhez vagy az építési engedélyhez 
csatolni kell az eredeti tervezőnek e tervek további tervfázisainak 
kidolgozásához szükséges írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát is. A tervek 
teljesítésének helye a Tervező székhelye, adatszolgáltatások esetében is a 
Tervező székhelye. Az adatszolgáltatás teljesítése történhet személyes úton (a 
Tervező székhelyén), e-mailen, vagy postai úton történő átadással. Postai úton 
történő átadás esetén a teljesítés napja a postai kézbesítés napja.
1.2. Felek a Megrendelőnek a szerződéskötéskor már ismert más, egyéb 
későbbi adatszolgáltatási kötelezettségét az alábbiakban határozzák meg: 
Meghatalmazás (megbízott képviselő esetén) 1db. Szükséges még a jogsza- 
bályban előírt kitűzési helyszínrajz, villamos tervezői műszaki leírás egyszerű- 
sített eljáráshoz, gépész tervezői műszaki leírás egyszerűsített eljáráshoz, 
valamint a szakági tervezők által aláírt Aláírólap.
1.3. Megrendelő a szerződéskötéskor még nem ismert, de a Tervezési 
Szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb, közbenső adatokat is köteles a 
Tervező hozzá intézett felhívására szolgáltatni a szükséges és lehetséges 
határidőn belül. A szükséges engedélyek és egyeztető nyilatkozatok beszerzési 
költsége a Megrendelőt terheli. A szerződéskötést követően felmerülő és 
beszerzendő adatoknak a Tervezési Szerződés szerinti szolgáltatás határidejére 
és díjazásra gyakorolt hatását a Feleknek szerződés- módosításba kell 
foglalniuk, ellenkező esetben Tervező jogosult a Tervezési Szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, és a már elvégzett munkájával arányos díjazásra tarthat 
igényt.
1.4. Megrendelő adatszolgáltatási késedelme a Tervező egyidejű szolgáltatási 
késedelmét kizárja, a Tervező által a Tervezési Szerződésben vállalt teljesítési 
határidő a Megrendelő késedelmének idejével meghosszabbodik, és a 
Tervezőnek az ebből eredő akadályoztatása esetén jogában áll a tervezés 
folytatását felfüggeszteni. Megrendelő által a szerződés ezen pontja alapján 
szolgáltatott bárminemű adatok a szerződés részét képezik.
1.5. A Tervezési Szerződésben rögzített tervezési feladattól és / vagy az építési 
engedélytől eltérő megrendelői igények, módosítások, illetőleg a tervezést 
érintő hatósági előírások megváltozása a Tervezési Szerződés módosítását 
teszik szükségessé, ellenkező esetben Tervező jogosult a Tervezési Szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, és a már elvégzett munkájával arányos 
díjazásra tarthat igényt. A már elkészült munkarészek átdolgozásának 
következménye és kockázata a Megrendelőt terheli. Ez nem érinti a tervezés 
folyamatában felmerülő kisebb korrekciókat, és tervváltozásokat.
2. A Megrendelő utasítás adási joga:
2.1. Megrendelő a szerződés teljesítése során a tervezést figyelemmel kíséri, 
Tervező kezdeményezésére, és a Tervező által megjelölt helyen, 
konzultációkon, egyeztetéseken vesz részt, és köteles az elkészült 
munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges 
kérdésekben állást foglalni. A Megrendelő a Tervezőnek utasítást nem adhat, 
kéréseit egyeztetés útján terjesztheti elő. Megrendelő kérései azonban nem 
terjedhetnek ki a tervezési vállalkozás szervezésére, és nem tehetik a Tervező 
teljesítését terhesebbé.
2.2. Tervező a Megrendelő kérései és a szerződéskötéskor ismert, vagy a 
teljesítés során ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni. Megrendelő 
utólag nem kifogásolhatja a jóváhagyásával elkészült megoldást, ill. annak 
megváltoztatására vonatkozó igényeinek következményeit (tervezői díj-, 
határidő módosítás, stb.) viselnie kell. A jóváhagyott, egyeztetések során 
bemutatott és megvitatott munkaközi terveket és az azzal kapcsolatos feljegy- 
zéseket Megrendelő köteles aláírni, jóváhagyni.
2.3. Amennyiben Megrendelő a Tervezőnek alkalmatlan anyagot ad, 
célszerűtlen, szakszerűtlen kérést fogalmaz meg, a Tervező köteles erre a 
Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az 
ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Megrendelő e 

figyelmeztetés ellenére kérését fenntartja, a Tervező a Tervezési Szerződést 
kizárólag a Megrendelő kockázatára, és felelősségére teljesíti.
2.4. Tervező a Megrendelő által adott anyaggal, vagy kérései szerint, még a 
Megrendelő kockázatára és felelősségére sem végezheti el a tervezést, ha ez 
jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és 
vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne, és a Megrendelő figyelmeztetés 
ellenére kérését fenntartja, ezekben az esetekben köteles a szerződéstől elállni, 
vagy amennyiben Tervező a teljesítést már megkezdte, úgy köteles a Tervezési 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a már elvégzett munkájával 
arányos díjazásra tarhat igényt Megrendelővel szemben.
2.5. Megrendelő, ha a tervezési feladat tender-, vagy kiviteli tervek 
elkészítésé- re vonatkozik, a Tervezési Szerződésbe foglalt kifejezett 
nyilatkozatával elrendelheti, hogy a Tervező az építési engedélyezési 
tervdokumentáció alapján, az építési engedély bevárása nélkül a tender,- és a 
kiviteli tervdokumentáció tervezését kezdje meg. A Megrendelő ezen 
utasításának kockázatát és költségeit viseli, amennyiben az építési engedélyt 
nem a Tervező által szolgáltatott engedélyezési tervek hibája miatt nem kapja 
meg.
3. A Tervező teljesítésének tartalma, a Felek együttműködése, 
eljáró képviselőik:
3.1. Felek a Megrendelő adatszolgáltatása és kérései alapján a Tervezési 
Szerződés mellékleteiben határozzák meg részletesen a tervezési szolgáltatás 
tárgyát, tartalmát.
3.2. A szerződésben meghatározott tervezői szolgáltatás közvetített szolgálta- 
tást is tartalmazhat. Megrendelő felhatalmazza a Tervezőt, hogy a 
szerződésben foglalt feladatai teljesítéséhez speciális szakkérdésekben 
altervezők közremű- ködését vegye igénybe. Tervező az altervezők 
szolgáltatásaiért a Megrendelő- vel szemben úgy felel, mintha a tervezést saját 
maga végezte volna el.
3.3. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében írásban kijelölt 
képviselőik útján messzemenően együttműködnek, a tervek ismertetése, 
értelmezése, megvalósítása tárgyában folyamatosan konzultálnak. 
Megrendelő vagy kijelölt képviselője jogosult kizárólag a Tervezőnek a 
szerződés 2. pontja szerinti kéréseket megadni, a Tervező teljesítését igazolni.
4. A Tervező teljesítési- és kellékszavatossági kötelezettsége:
4.1. Tervező köteles a szerződésben és mellékleteiben meghatározott tervezési 
szolgáltatását a Tervezési Szerződésben és mellékleteiben foglalt tartalmi 
követelményeinek, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és 
szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek 
és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások betartásával szolgáltatni. A 
tervező kellékszavatossággal tartozik az általa szolgáltatott 
tervdokumentációk szakszerűségéért. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni 
arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a 
szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert, és Tervezővel 
közölt célnak megfelelően felhasználhassa. Tervező köteles a 
tervdokumentációkat a szerző- désben meghatározott helyen és határidőben 
szolgáltatni.
4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a tárgybeli tervdokumentációk a 
magyar szabványoknak megfelelő műszaki előírások szerint készülnek.
4.3. Tervező az elkészült tervdokumentációval kapcsolatban a Megrendelő 
általi kézhezvételtől számított 3 (három) napig fogad el a tervekkel 
kapcsolatos észrevételeket, amelyet Megrendelő írásban köteles benyújtani 
Tervező felé. A határidőn túl benyújtott észrevételeket, igényeket Tervező – 
ide nem értve a tervezési hibából adódó változtatások szükségességét – nem 
köteles figyelembe venni.
5. A Tervező jogszavatossági kötelezettsége: Tervező szavatolja, 
hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése 
esetén a tervek felhasználását akadályozná, vagy korlátozná. Az esetben, ha a 
Tervezési Szerződésben foglalt tervezési szolgáltatás harmadik személy 
oltalommal védett jogát érintené, Tervező köteles erre a Megrendelő figyelmét 
felhívni és a Megrendelőt az oltalommal védett jogok megszerzésére 
figyelmeztetni. Tervező figyelemfelhívási, figyelmeztetési, kötelezettségének 
elmulasztásáért a Megrendelővel szemben kártérítési felelősséggel tartozik.
6. A Tervező teljesítésének módja, helye: Tervező a tárgybeli 
szolgáltatását a Megrendelő székhelyére, vagy az általa kijelölt helyre történő 
postára adással teljesítheti. A postára adás napja a teljesítés napjának számít. A 

szolgáltatás történhet a Megrendelő székhelyére, vagy az általa megjelölt 
helyre és személynek (egységnek) történő személyes kézbesítéssel is, átvételi 
elismervény ellenében. Az átvételi elismervényen a szolgáltatás tárgyát, az 
átvétel időpontját és az átvevő nevét pontosan kell feltüntetni. Az átvétel 
időpontja a teljesítés napjának számít.
7. A Megrendelő díjfizetési kötelezettsége:
7.1. Tervező a Tervezői Szerződés megkötésekor jogosult foglaló kikötésére, 
melynek összegét a felek közös megegyezéssel állapítják meg. Szerződő felek 
kinyilatkozzák, hogy a foglaló jogi természetével tisztában vannak, 
nevezetesen, hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót 
elveszíti, és a kapott foglaló kétszeresét köteles visszafizetni, egyebekben a 
foglaló a tervezési díj összegébe beleszámít. A foglaló megfizetésével 
Megrendelő megerősíti a Tervezési Szerződésben rögzített tervezési 
szolgáltatás megrendelésére irányuló szándékának komolyságát. Foglaló 
kikötése esetében, amennyiben Megrendelő nem a Tervezési Szerződés 
aláírásakor fizeti meg a foglaló összegét, úgy Tervező a tervezési munkát 
kizárólag a foglaló megfizetését követően köteles megkezdeni. Amennyiben 
Megrendelő a foglalót a Tervezési Szerződésben kikötött határidőben nem 
fizeti meg, úgy a Tervező által a tervezési szolgáltatás nyújtására vállalt 
határidők a Megrendelő fizetési késedelmének idejével automatikusan 
meghosszabbodnak. Amennyiben Megrendelő a foglaló összegét a Tervezési 
Szerződésben kikötött fizetési határidő lejártát követő 10 (tíz) napon belül sem 
fizeti meg, Tervező jogosult a Tervezési Szerződéstől azonnali hatállyal 
elállni, és a teljes bruttó tervezési díj 10 százalékának megfelelő meghiúsulási 
kötbérre, valamint a kötbér összegét meghaladó kárának megtérítésére tarhat 
igényt Megrendelővel szemben.  
7.2. A tervezési díj foglalóval csökkentett részét Megrendelő az elkészült 
tervek átadását megelőzően átutalással vagy készpénzzel fizeti meg, a Felek 
megállapodása szerinti határidőben. Tervező a tervek átadását a teljes tervezési 
díj és igazolt költségei megfizetéséig jogosult megtagadni. Tervező csak a 
Tervezési Szerződésben meghatározott teljes tervezési díj és igazolt költségei 
megfizetését követően köteles az aláírásával ellátott tervezői nyilatkozatot 
Megrendelő birtokába adni. 
7.3. Bárminemű fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelembe esés 
napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a késedelemmel érintett 
tőkeösszeg után napi 0,05 százalékos mértékű késedelmi kamatot köteles 
fizetni. Megrendelő ezt meghaladóan köteles megtéríteni Tervezőnek a fizetési 
késedeleméből adódó valamennyi kárát is.
7.4. Megrendelő a Tervezési Szerződéstől a tervezési munkálatok 
teljesítésének megkezdése előtt jogosult csak elállni, ezt követően a teljesítésig 
a Tervezési Szerződést felmondhatja. Tervező szerződésszegésére alapított 
jogos elállás esetét kivéve, Megrendelő elállása esetén elveszíti a Tervezőnek 
megfizetett foglaló összegét, a foglaló megfizetésének hiányában pedig a 
Tervezési Szerződésben meghatározott teljes bruttó tervezési díj 10 
százalékának megfelelő bánatpénzt köteles megfizetni Tervező részére, 
egyúttal köteles Tervezőnek a szerződés megszüntetésével okozott ezt 
meghaladó kárát is megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a teljes tervezési díjat 
nem haladhatja meg. Megrendelő felmondása esetén köteles megfizetni 
Tervező részére a már elvégzett tervezési munkákkal arányos tervezési díj 
összegét. Tervező szerződésszegésére alapított jogos felmondás esetét kivéve, 
Tervező felmondása esetén elveszíti a Tervezőnek megfizetett foglaló 
összegét, a foglaló megfizetésének hiányában pedig a Tervezési Szerződésben 
meghatározott teljes bruttó tervezési díj 10 százalékának megfelelő bánatpénzt 
köteles megfizetni Tervező részére, a megfizetett foglaló összegét a már 
elvégzett tervezési munkálatokért járó arányos tervezési díj összegébe ez 
esetben beszámítani sem lehet, a már elvégzett tervezési munkálatokért járó 
arányos tervezési díjat Megrendelő a Tervező részére már teljesített foglaló 
összegén felül köteles megfizetni, egyúttal köteles Tervezőnek a szerződés 
megszüntetésével okozott, ezt meghaladó kárát is megtéríteni azzal, hogy a 
kártalanítás a teljes tervezési díjat nem haladhatja meg.
7.5. Megrendelő az elkészült tervdokumentációt a kézhezvételtől számított 
legkésőbb 3 (három) napon belül köteles átvizsgálni, a dokumentációval 
kapcsolatos esetleges hibákat, illetve hiányokat konkrét kifogásként közölni és 
azok pótlását póthatáridő megjelölésével kérni. Feleknek további 3 (három) 
napon belül a kifogásokat és a póthatáridőt jegyzőkönyvbe foglaltan 
egyeztetniük kell. Megrendelő hibás teljesítésre, vagy egyéb 
szerződésszegésre történő hivatkozással csak akkor mondhatja fel a Tervezési 
Szerződést, ha a szerződésszegéssel előállott helyzet orvoslására, a 
teljesítésben tapasztalt hiba kijavítására, a hiba pontos megjelölésével, és 
megfelelő határidő tűzésével felszólította Tervezőt, és ez a határidő 
eredménytelenül eltelt.
7.6. A hibás munkarészek kijavítását Tervező térítés nélkül köteles elvégezni.
7.7. Megrendelő a Tervezési Szerződés tárgyát képező, Tervező által 
elkészített tervdokumentációt, mint törvényileg jogi oltalommal védett 

szellemi alkotást, kizárólag a Tervezési Szerződésben meghatározott célra és 
esetben használhatja fel, a Tervezési Szerződésben kikötött tervezési díj 
ellenében, amely a szerződésben meghatározott egyszeri felhasználás oltalmi 
díját is magában foglalja. Megrendelő az átadott terveket kizárólag a Tervezési 
Szerződésben meghatározott létesítmény terv szerinti, egyszeri kivitelezésére 
jogosult felhasználni. További felhasználásra Tervező előzetes írásbeli 
hozzájárulása, és Tervező által meghatározott oltalmi díj megfizetése esetében 
van lehetőség. Tervező kizárólagos joga, hogy szükség esetén a terveket 
átdolgozza / továbbfejlessze, illetve, hogy erre másnak engedélyt adjon. 
Megrendelő, ha a teljes tervezési díjat a Tervezési Szerződésben 
meghatározott határidőben nem fizeti meg, mindaddig nem jogosult a 
tervdokumentáció felhasználására, amíg a tervezési díjat és annak késedelmi 
kamatait a Tervező részére maradéktalanul meg nem fizette. Megrendelő a 
tervdokumentációt nyilvánosságra nem hozhatja, a tervdokumentációnak a 
megvalósítás céljára történő felhasználása jogszerűtlen nyilvánosságra 
hozatalnak nem minősül. A szerződés a dokumentáció szabad 
felhasználásának jogára nem terjed ki.
8. Költségtérítés: A tervezési díjon felül az alábbi költségek megtérítésére 
tarthat igényt Tervező a Megrendelővel szemben: Telek helyszíni felmérése, 
Tervező telephelyén kívüli egyeztetések, Hatósági egyeztetések, az ezekhez 
kapcsolódó utazási és szállásköltségek, hatósági és más eljárások illetéke, 
tervek sokszorosítási költsége. Tervező igazolt költségeit Megrendelő azok 
felmerülésekor köteles Tervező számára megtéríteni. Amennyiben 
Megrendelő a költségtérítés összegét felhívás ellenére 10 (tíz) napon belül nem 
téríti meg, Tervező jogosult a Tervezési Szerződéstől azonnali hatállyal elállni, 
az addig elvégzett munkájával arányos tervezési díjra, a felmerült, igazolt 
költségei megtérítésére, valamint a teljes bruttó tervezési díj 10 százalékának 
megfelelő meghiúsulási kötbérre, és a kötbér összegét meghaladó kárának 
megtérítésére tarhat igényt Megrendelővel szemben.  
9. Megrendelő bárminemű fizetési késedelme esetén Tervező jogosult a 
Megrendelő által megrendelt további tervezési munkák felfüggesztésére.
10. A szerződés módosítása: Felek a szerződésüket kizárólag írásban 
foglalt egyező akarat elhatározásukkal módosíthatják. A szerződés 
módosításának kötelezettségét vonja magával a tervezési feladat módosítása, 
Megrendelő adatszolgáltatásának késedelme és az a körülmény, ha a 
Megrendelő a dokumentáció kijavítása, hiánypótlása címén tervezési 
díjrészletet visszatart. Ha Megrendelő az általa jóváhagyott terven módosítást 
kíván eszközölni, akkor köteles annak pótmunkadíját megfizetni, mely 
módosítás feltételeit a Felek írásban, szerződés módosítás keretében 
határozzák meg. Tervező csak olyan módosítási kérelmet köteles elfogadni 
Megrendelő részéről, amely az élet- és vagyonbiztonságot, szakszerűséget, 
megvalósíthatóságot nem veszélyezteti.
11. A teljesítés lehetetlenülése: Abban az esetben, ha a Tervezési 
Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése Megrendelő érdekkörébe eső okból 
lehetetlenül, vagy a tervezői munkát a Tervezőtől független okból szüneteltetni 
kell, a Tervező jogosult a már elvégzett tervezési munkákkal arányos tervezési 
díj összegére és a kárainak a megtérítésére is.
12. A Felek titoktartási kötelezettsége: Felek kölcsönösen 
megállapodnak abban, hogy a szerződéses jogügyletüket érintő adatokat, 
értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat, 
dokumentációkat üzleti titokként kezelik. E megállapodásuk megsértése a 
másik Fél számára ezzel okozatosságában keletkező kár megtérítésének 
kötelezettségével jár.
13. A tervezői szolgáltatás példányszáma: Tervező a Megrendelőnek 
a Tervezési Szerződés tárgyát képező tervdokumentációt 1 (egy) példányban, 
papír alapú formátumban, valamint elektronikus úton, és Megrendelő NÜJ 
szám alapján történő meghívása alapján az Elektronikus Építési Naplóba 
feltöltve szolgáltatja. A tervdokumentáció többlet példányainak szolgáltatása a 
tervezési díjösszegen felül, az értékesítési árnak megfelelően külön fizetendő 
meg. 
14. Az engedélyezési terv: Amennyiben a Tervezési Szerződés tárgyát 
egyszerű bejelentési vagy engedélyezési terv elkészítése képezi, úgy Tervező 
az építési engedélyezési tervdokumentációt az építési engedély megadására 
alkalmas módon köteles elkészíteni. Az építési engedélyezési 
tervdokumentáció nem tartalmazza az épületszerkezeti, tartószerkezeti, 
épületgépészeti, épületvillamossági kiviteli tervek elkészítését, 
költségbecslést, konszignáció készítését.
15. Szerzői jogok: A Tervezési Szerződés alapján elkészített tervek, 
tervdokumentáció jogi oltalomban részesülő szellemi alkotásnak minősülnek, 
melyekkel kapcsolatban valamennyi szerzői jog a Tervezőt illeti meg.
16. Záró rendelkezések:
16.1. A Tervezési Szerződésben és jelen Általános Tervezési Szerződési 

Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a szerzői jogokról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései, a MÉK díjszámítási 
szabályzata, az épített környezet alakítására és védelmére, a sajátos építmé- 
nyekre és a műemlékvédelem alatt álló épületekre vonatkozó törvények és 
rendelkezések az irányadóak. Felek megállapodnak abban, hogy a 
szerződésből eredő esetleges viták elintézését, beleértve a szerződés 
megszegésével, megszűnésével, értelmezésével, érvényességével kapcsolatos 
vitákat is, közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. Amennyiben nem jutnak 
megállapodásra az egyeztetések során, Felek a vitás kérdéseik eldöntésére a 
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatásköri 
szabályainak figyelembe vételével a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi 
Törvényszék kizárólagos illetékességét jelölik meg.
16.2. A Tervezési Szerződés tárgyát képező tervekhez kapcsolódó, szükséges 
hatósági engedélyek beszerzése Megrendelő feladatkörébe tartozik, és annak 
költségeit is Megrendelő köteles viselni.
17. Érvényesség: A jelen Általános Tervezési Szerződési Feltételek 2020. 
május 01-től visszavonásig érvényesek, a mindenkor érvényes változat a 
www.isoteq.hu honlapon megtalálható. A jelen Általános Tervezési Szerződési 
Feltételek egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése nem érinti a többi 
feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát.
18. Mellékletek: A Tervezési Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a 
szerződéshez csatolt alábbi iratok:

1. sz. mell.: Megrendelőlap
2. sz. mell.: Műszaki tartalom
3. sz. mell.: Megrendelő adatszolgáltatása
4. sz. mell.: Átvételi elismervény
5. sz. mell.: Végteljesítési igazolás

16. Felek kijelentik, hogy jelen Általános Tervezési Szerződési Feltételeket a 
szerződésük aláírásakor elolvasták, az abban foglaltakat megértették és 
elfogadták, valamint aláírásukkal látták el. Azokat az általános szerződési 
feltételeket, amelyek Tervezőt a Tervezési Szerződésben meghatározott 
tervezési díjon felül további pénzbeli követelésre jogosítják fel, – külön 
tájékoztatást követően – Megrendelő ugyancsak kifejezetten elfogadta. 
Megrendelő jelen dokumentumot a szerződés aláírásakor nyomtatva átvette.
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1. A Megrendelő adatszolgáltatása:
1.1. A Megrendelő kötelessége, hogy legkésőbb a szerződés aláírásának 
napjáig bezárólag egyszerű bejelentési terv-, építési engedélyezési-, bontási-, 
kiviteli terv esetében a tervezés tárgyát és a tervezési feladatot írásban 
meghatározza, kiviteli tervek esetén az egyszerű bejelentési terv hatósági 
elfogadását, jogerős építési engedélyt Tervezőnek átadja. Az építési engedély 
vagy egyszerű bejelentési terv tartozéka a hatóság által jóváhagyott és 
záradékolt egyszerű bejelentési terv- vagy építési engedélyezési 
tervdokumentáció. Abban az esetben, ha az egyszerű bejelentési terv-, vagy az 
építési engedélyezési tervdokumentációkat más tervező készítette, úgy 
Megrendelőnek az egyszerű bejelentési tervhez vagy az építési engedélyhez 
csatolni kell az eredeti tervezőnek e tervek további tervfázisainak 
kidolgozásához szükséges írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát is. A tervek 
teljesítésének helye a Tervező székhelye, adatszolgáltatások esetében is a 
Tervező székhelye. Az adatszolgáltatás teljesítése történhet személyes úton (a 
Tervező székhelyén), e-mailen, vagy postai úton történő átadással. Postai úton 
történő átadás esetén a teljesítés napja a postai kézbesítés napja.
1.2. Felek a Megrendelőnek a szerződéskötéskor már ismert más, egyéb 
későbbi adatszolgáltatási kötelezettségét az alábbiakban határozzák meg: 
Meghatalmazás (megbízott képviselő esetén) 1db. Szükséges még a jogsza- 
bályban előírt kitűzési helyszínrajz, villamos tervezői műszaki leírás egyszerű- 
sített eljáráshoz, gépész tervezői műszaki leírás egyszerűsített eljáráshoz, 
valamint a szakági tervezők által aláírt Aláírólap.
1.3. Megrendelő a szerződéskötéskor még nem ismert, de a Tervezési 
Szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb, közbenső adatokat is köteles a 
Tervező hozzá intézett felhívására szolgáltatni a szükséges és lehetséges 
határidőn belül. A szükséges engedélyek és egyeztető nyilatkozatok beszerzési 
költsége a Megrendelőt terheli. A szerződéskötést követően felmerülő és 
beszerzendő adatoknak a Tervezési Szerződés szerinti szolgáltatás határidejére 
és díjazásra gyakorolt hatását a Feleknek szerződés- módosításba kell 
foglalniuk, ellenkező esetben Tervező jogosult a Tervezési Szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, és a már elvégzett munkájával arányos díjazásra tarthat 
igényt.
1.4. Megrendelő adatszolgáltatási késedelme a Tervező egyidejű szolgáltatási 
késedelmét kizárja, a Tervező által a Tervezési Szerződésben vállalt teljesítési 
határidő a Megrendelő késedelmének idejével meghosszabbodik, és a 
Tervezőnek az ebből eredő akadályoztatása esetén jogában áll a tervezés 
folytatását felfüggeszteni. Megrendelő által a szerződés ezen pontja alapján 
szolgáltatott bárminemű adatok a szerződés részét képezik.
1.5. A Tervezési Szerződésben rögzített tervezési feladattól és / vagy az építési 
engedélytől eltérő megrendelői igények, módosítások, illetőleg a tervezést 
érintő hatósági előírások megváltozása a Tervezési Szerződés módosítását 
teszik szükségessé, ellenkező esetben Tervező jogosult a Tervezési Szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, és a már elvégzett munkájával arányos 
díjazásra tarthat igényt. A már elkészült munkarészek átdolgozásának 
következménye és kockázata a Megrendelőt terheli. Ez nem érinti a tervezés 
folyamatában felmerülő kisebb korrekciókat, és tervváltozásokat.
2. A Megrendelő utasítás adási joga:
2.1. Megrendelő a szerződés teljesítése során a tervezést figyelemmel kíséri, 
Tervező kezdeményezésére, és a Tervező által megjelölt helyen, 
konzultációkon, egyeztetéseken vesz részt, és köteles az elkészült 
munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges 
kérdésekben állást foglalni. A Megrendelő a Tervezőnek utasítást nem adhat, 
kéréseit egyeztetés útján terjesztheti elő. Megrendelő kérései azonban nem 
terjedhetnek ki a tervezési vállalkozás szervezésére, és nem tehetik a Tervező 
teljesítését terhesebbé.
2.2. Tervező a Megrendelő kérései és a szerződéskötéskor ismert, vagy a 
teljesítés során ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni. Megrendelő 
utólag nem kifogásolhatja a jóváhagyásával elkészült megoldást, ill. annak 
megváltoztatására vonatkozó igényeinek következményeit (tervezői díj-, 
határidő módosítás, stb.) viselnie kell. A jóváhagyott, egyeztetések során 
bemutatott és megvitatott munkaközi terveket és az azzal kapcsolatos feljegy- 
zéseket Megrendelő köteles aláírni, jóváhagyni.
2.3. Amennyiben Megrendelő a Tervezőnek alkalmatlan anyagot ad, 
célszerűtlen, szakszerűtlen kérést fogalmaz meg, a Tervező köteles erre a 
Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az 
ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Megrendelő e 

figyelmeztetés ellenére kérését fenntartja, a Tervező a Tervezési Szerződést 
kizárólag a Megrendelő kockázatára, és felelősségére teljesíti.
2.4. Tervező a Megrendelő által adott anyaggal, vagy kérései szerint, még a 
Megrendelő kockázatára és felelősségére sem végezheti el a tervezést, ha ez 
jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és 
vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne, és a Megrendelő figyelmeztetés 
ellenére kérését fenntartja, ezekben az esetekben köteles a szerződéstől elállni, 
vagy amennyiben Tervező a teljesítést már megkezdte, úgy köteles a Tervezési 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a már elvégzett munkájával 
arányos díjazásra tarhat igényt Megrendelővel szemben.
2.5. Megrendelő, ha a tervezési feladat tender-, vagy kiviteli tervek 
elkészítésé- re vonatkozik, a Tervezési Szerződésbe foglalt kifejezett 
nyilatkozatával elrendelheti, hogy a Tervező az építési engedélyezési 
tervdokumentáció alapján, az építési engedély bevárása nélkül a tender,- és a 
kiviteli tervdokumentáció tervezését kezdje meg. A Megrendelő ezen 
utasításának kockázatát és költségeit viseli, amennyiben az építési engedélyt 
nem a Tervező által szolgáltatott engedélyezési tervek hibája miatt nem kapja 
meg.
3. A Tervező teljesítésének tartalma, a Felek együttműködése, 
eljáró képviselőik:
3.1. Felek a Megrendelő adatszolgáltatása és kérései alapján a Tervezési 
Szerződés mellékleteiben határozzák meg részletesen a tervezési szolgáltatás 
tárgyát, tartalmát.
3.2. A szerződésben meghatározott tervezői szolgáltatás közvetített szolgálta- 
tást is tartalmazhat. Megrendelő felhatalmazza a Tervezőt, hogy a 
szerződésben foglalt feladatai teljesítéséhez speciális szakkérdésekben 
altervezők közremű- ködését vegye igénybe. Tervező az altervezők 
szolgáltatásaiért a Megrendelő- vel szemben úgy felel, mintha a tervezést saját 
maga végezte volna el.
3.3. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében írásban kijelölt 
képviselőik útján messzemenően együttműködnek, a tervek ismertetése, 
értelmezése, megvalósítása tárgyában folyamatosan konzultálnak. 
Megrendelő vagy kijelölt képviselője jogosult kizárólag a Tervezőnek a 
szerződés 2. pontja szerinti kéréseket megadni, a Tervező teljesítését igazolni.
4. A Tervező teljesítési- és kellékszavatossági kötelezettsége:
4.1. Tervező köteles a szerződésben és mellékleteiben meghatározott tervezési 
szolgáltatását a Tervezési Szerződésben és mellékleteiben foglalt tartalmi 
követelményeinek, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és 
szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek 
és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások betartásával szolgáltatni. A 
tervező kellékszavatossággal tartozik az általa szolgáltatott 
tervdokumentációk szakszerűségéért. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni 
arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a 
szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert, és Tervezővel 
közölt célnak megfelelően felhasználhassa. Tervező köteles a 
tervdokumentációkat a szerző- désben meghatározott helyen és határidőben 
szolgáltatni.
4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a tárgybeli tervdokumentációk a 
magyar szabványoknak megfelelő műszaki előírások szerint készülnek.
4.3. Tervező az elkészült tervdokumentációval kapcsolatban a Megrendelő 
általi kézhezvételtől számított 3 (három) napig fogad el a tervekkel 
kapcsolatos észrevételeket, amelyet Megrendelő írásban köteles benyújtani 
Tervező felé. A határidőn túl benyújtott észrevételeket, igényeket Tervező – 
ide nem értve a tervezési hibából adódó változtatások szükségességét – nem 
köteles figyelembe venni.
5. A Tervező jogszavatossági kötelezettsége: Tervező szavatolja, 
hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése 
esetén a tervek felhasználását akadályozná, vagy korlátozná. Az esetben, ha a 
Tervezési Szerződésben foglalt tervezési szolgáltatás harmadik személy 
oltalommal védett jogát érintené, Tervező köteles erre a Megrendelő figyelmét 
felhívni és a Megrendelőt az oltalommal védett jogok megszerzésére 
figyelmeztetni. Tervező figyelemfelhívási, figyelmeztetési, kötelezettségének 
elmulasztásáért a Megrendelővel szemben kártérítési felelősséggel tartozik.
6. A Tervező teljesítésének módja, helye: Tervező a tárgybeli 
szolgáltatását a Megrendelő székhelyére, vagy az általa kijelölt helyre történő 
postára adással teljesítheti. A postára adás napja a teljesítés napjának számít. A 

szolgáltatás történhet a Megrendelő székhelyére, vagy az általa megjelölt 
helyre és személynek (egységnek) történő személyes kézbesítéssel is, átvételi 
elismervény ellenében. Az átvételi elismervényen a szolgáltatás tárgyát, az 
átvétel időpontját és az átvevő nevét pontosan kell feltüntetni. Az átvétel 
időpontja a teljesítés napjának számít.
7. A Megrendelő díjfizetési kötelezettsége:
7.1. Tervező a Tervezői Szerződés megkötésekor jogosult foglaló kikötésére, 
melynek összegét a felek közös megegyezéssel állapítják meg. Szerződő felek 
kinyilatkozzák, hogy a foglaló jogi természetével tisztában vannak, 
nevezetesen, hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót 
elveszíti, és a kapott foglaló kétszeresét köteles visszafizetni, egyebekben a 
foglaló a tervezési díj összegébe beleszámít. A foglaló megfizetésével 
Megrendelő megerősíti a Tervezési Szerződésben rögzített tervezési 
szolgáltatás megrendelésére irányuló szándékának komolyságát. Foglaló 
kikötése esetében, amennyiben Megrendelő nem a Tervezési Szerződés 
aláírásakor fizeti meg a foglaló összegét, úgy Tervező a tervezési munkát 
kizárólag a foglaló megfizetését követően köteles megkezdeni. Amennyiben 
Megrendelő a foglalót a Tervezési Szerződésben kikötött határidőben nem 
fizeti meg, úgy a Tervező által a tervezési szolgáltatás nyújtására vállalt 
határidők a Megrendelő fizetési késedelmének idejével automatikusan 
meghosszabbodnak. Amennyiben Megrendelő a foglaló összegét a Tervezési 
Szerződésben kikötött fizetési határidő lejártát követő 10 (tíz) napon belül sem 
fizeti meg, Tervező jogosult a Tervezési Szerződéstől azonnali hatállyal 
elállni, és a teljes bruttó tervezési díj 10 százalékának megfelelő meghiúsulási 
kötbérre, valamint a kötbér összegét meghaladó kárának megtérítésére tarhat 
igényt Megrendelővel szemben.  
7.2. A tervezési díj foglalóval csökkentett részét Megrendelő az elkészült 
tervek átadását megelőzően átutalással vagy készpénzzel fizeti meg, a Felek 
megállapodása szerinti határidőben. Tervező a tervek átadását a teljes tervezési 
díj és igazolt költségei megfizetéséig jogosult megtagadni. Tervező csak a 
Tervezési Szerződésben meghatározott teljes tervezési díj és igazolt költségei 
megfizetését követően köteles az aláírásával ellátott tervezői nyilatkozatot 
Megrendelő birtokába adni. 
7.3. Bárminemű fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelembe esés 
napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a késedelemmel érintett 
tőkeösszeg után napi 0,05 százalékos mértékű késedelmi kamatot köteles 
fizetni. Megrendelő ezt meghaladóan köteles megtéríteni Tervezőnek a fizetési 
késedeleméből adódó valamennyi kárát is.
7.4. Megrendelő a Tervezési Szerződéstől a tervezési munkálatok 
teljesítésének megkezdése előtt jogosult csak elállni, ezt követően a teljesítésig 
a Tervezési Szerződést felmondhatja. Tervező szerződésszegésére alapított 
jogos elállás esetét kivéve, Megrendelő elállása esetén elveszíti a Tervezőnek 
megfizetett foglaló összegét, a foglaló megfizetésének hiányában pedig a 
Tervezési Szerződésben meghatározott teljes bruttó tervezési díj 10 
százalékának megfelelő bánatpénzt köteles megfizetni Tervező részére, 
egyúttal köteles Tervezőnek a szerződés megszüntetésével okozott ezt 
meghaladó kárát is megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a teljes tervezési díjat 
nem haladhatja meg. Megrendelő felmondása esetén köteles megfizetni 
Tervező részére a már elvégzett tervezési munkákkal arányos tervezési díj 
összegét. Tervező szerződésszegésére alapított jogos felmondás esetét kivéve, 
Tervező felmondása esetén elveszíti a Tervezőnek megfizetett foglaló 
összegét, a foglaló megfizetésének hiányában pedig a Tervezési Szerződésben 
meghatározott teljes bruttó tervezési díj 10 százalékának megfelelő bánatpénzt 
köteles megfizetni Tervező részére, a megfizetett foglaló összegét a már 
elvégzett tervezési munkálatokért járó arányos tervezési díj összegébe ez 
esetben beszámítani sem lehet, a már elvégzett tervezési munkálatokért járó 
arányos tervezési díjat Megrendelő a Tervező részére már teljesített foglaló 
összegén felül köteles megfizetni, egyúttal köteles Tervezőnek a szerződés 
megszüntetésével okozott, ezt meghaladó kárát is megtéríteni azzal, hogy a 
kártalanítás a teljes tervezési díjat nem haladhatja meg.
7.5. Megrendelő az elkészült tervdokumentációt a kézhezvételtől számított 
legkésőbb 3 (három) napon belül köteles átvizsgálni, a dokumentációval 
kapcsolatos esetleges hibákat, illetve hiányokat konkrét kifogásként közölni és 
azok pótlását póthatáridő megjelölésével kérni. Feleknek további 3 (három) 
napon belül a kifogásokat és a póthatáridőt jegyzőkönyvbe foglaltan 
egyeztetniük kell. Megrendelő hibás teljesítésre, vagy egyéb 
szerződésszegésre történő hivatkozással csak akkor mondhatja fel a Tervezési 
Szerződést, ha a szerződésszegéssel előállott helyzet orvoslására, a 
teljesítésben tapasztalt hiba kijavítására, a hiba pontos megjelölésével, és 
megfelelő határidő tűzésével felszólította Tervezőt, és ez a határidő 
eredménytelenül eltelt.
7.6. A hibás munkarészek kijavítását Tervező térítés nélkül köteles elvégezni.
7.7. Megrendelő a Tervezési Szerződés tárgyát képező, Tervező által 
elkészített tervdokumentációt, mint törvényileg jogi oltalommal védett 

szellemi alkotást, kizárólag a Tervezési Szerződésben meghatározott célra és 
esetben használhatja fel, a Tervezési Szerződésben kikötött tervezési díj 
ellenében, amely a szerződésben meghatározott egyszeri felhasználás oltalmi 
díját is magában foglalja. Megrendelő az átadott terveket kizárólag a Tervezési 
Szerződésben meghatározott létesítmény terv szerinti, egyszeri kivitelezésére 
jogosult felhasználni. További felhasználásra Tervező előzetes írásbeli 
hozzájárulása, és Tervező által meghatározott oltalmi díj megfizetése esetében 
van lehetőség. Tervező kizárólagos joga, hogy szükség esetén a terveket 
átdolgozza / továbbfejlessze, illetve, hogy erre másnak engedélyt adjon. 
Megrendelő, ha a teljes tervezési díjat a Tervezési Szerződésben 
meghatározott határidőben nem fizeti meg, mindaddig nem jogosult a 
tervdokumentáció felhasználására, amíg a tervezési díjat és annak késedelmi 
kamatait a Tervező részére maradéktalanul meg nem fizette. Megrendelő a 
tervdokumentációt nyilvánosságra nem hozhatja, a tervdokumentációnak a 
megvalósítás céljára történő felhasználása jogszerűtlen nyilvánosságra 
hozatalnak nem minősül. A szerződés a dokumentáció szabad 
felhasználásának jogára nem terjed ki.
8. Költségtérítés: A tervezési díjon felül az alábbi költségek megtérítésére 
tarthat igényt Tervező a Megrendelővel szemben: Telek helyszíni felmérése, 
Tervező telephelyén kívüli egyeztetések, Hatósági egyeztetések, az ezekhez 
kapcsolódó utazási és szállásköltségek, hatósági és más eljárások illetéke, 
tervek sokszorosítási költsége. Tervező igazolt költségeit Megrendelő azok 
felmerülésekor köteles Tervező számára megtéríteni. Amennyiben 
Megrendelő a költségtérítés összegét felhívás ellenére 10 (tíz) napon belül nem 
téríti meg, Tervező jogosult a Tervezési Szerződéstől azonnali hatállyal elállni, 
az addig elvégzett munkájával arányos tervezési díjra, a felmerült, igazolt 
költségei megtérítésére, valamint a teljes bruttó tervezési díj 10 százalékának 
megfelelő meghiúsulási kötbérre, és a kötbér összegét meghaladó kárának 
megtérítésére tarhat igényt Megrendelővel szemben.  
9. Megrendelő bárminemű fizetési késedelme esetén Tervező jogosult a 
Megrendelő által megrendelt további tervezési munkák felfüggesztésére.
10. A szerződés módosítása: Felek a szerződésüket kizárólag írásban 
foglalt egyező akarat elhatározásukkal módosíthatják. A szerződés 
módosításának kötelezettségét vonja magával a tervezési feladat módosítása, 
Megrendelő adatszolgáltatásának késedelme és az a körülmény, ha a 
Megrendelő a dokumentáció kijavítása, hiánypótlása címén tervezési 
díjrészletet visszatart. Ha Megrendelő az általa jóváhagyott terven módosítást 
kíván eszközölni, akkor köteles annak pótmunkadíját megfizetni, mely 
módosítás feltételeit a Felek írásban, szerződés módosítás keretében 
határozzák meg. Tervező csak olyan módosítási kérelmet köteles elfogadni 
Megrendelő részéről, amely az élet- és vagyonbiztonságot, szakszerűséget, 
megvalósíthatóságot nem veszélyezteti.
11. A teljesítés lehetetlenülése: Abban az esetben, ha a Tervezési 
Szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése Megrendelő érdekkörébe eső okból 
lehetetlenül, vagy a tervezői munkát a Tervezőtől független okból szüneteltetni 
kell, a Tervező jogosult a már elvégzett tervezési munkákkal arányos tervezési 
díj összegére és a kárainak a megtérítésére is.
12. A Felek titoktartási kötelezettsége: Felek kölcsönösen 
megállapodnak abban, hogy a szerződéses jogügyletüket érintő adatokat, 
értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat, 
dokumentációkat üzleti titokként kezelik. E megállapodásuk megsértése a 
másik Fél számára ezzel okozatosságában keletkező kár megtérítésének 
kötelezettségével jár.
13. A tervezői szolgáltatás példányszáma: Tervező a Megrendelőnek 
a Tervezési Szerződés tárgyát képező tervdokumentációt 1 (egy) példányban, 
papír alapú formátumban, valamint elektronikus úton, és Megrendelő NÜJ 
szám alapján történő meghívása alapján az Elektronikus Építési Naplóba 
feltöltve szolgáltatja. A tervdokumentáció többlet példányainak szolgáltatása a 
tervezési díjösszegen felül, az értékesítési árnak megfelelően külön fizetendő 
meg. 
14. Az engedélyezési terv: Amennyiben a Tervezési Szerződés tárgyát 
egyszerű bejelentési vagy engedélyezési terv elkészítése képezi, úgy Tervező 
az építési engedélyezési tervdokumentációt az építési engedély megadására 
alkalmas módon köteles elkészíteni. Az építési engedélyezési 
tervdokumentáció nem tartalmazza az épületszerkezeti, tartószerkezeti, 
épületgépészeti, épületvillamossági kiviteli tervek elkészítését, 
költségbecslést, konszignáció készítését.
15. Szerzői jogok: A Tervezési Szerződés alapján elkészített tervek, 
tervdokumentáció jogi oltalomban részesülő szellemi alkotásnak minősülnek, 
melyekkel kapcsolatban valamennyi szerzői jog a Tervezőt illeti meg.
16. Záró rendelkezések:
16.1. A Tervezési Szerződésben és jelen Általános Tervezési Szerződési 

Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a szerzői jogokról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései, a MÉK díjszámítási 
szabályzata, az épített környezet alakítására és védelmére, a sajátos építmé- 
nyekre és a műemlékvédelem alatt álló épületekre vonatkozó törvények és 
rendelkezések az irányadóak. Felek megállapodnak abban, hogy a 
szerződésből eredő esetleges viták elintézését, beleértve a szerződés 
megszegésével, megszűnésével, értelmezésével, érvényességével kapcsolatos 
vitákat is, közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. Amennyiben nem jutnak 
megállapodásra az egyeztetések során, Felek a vitás kérdéseik eldöntésére a 
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatásköri 
szabályainak figyelembe vételével a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi 
Törvényszék kizárólagos illetékességét jelölik meg.
16.2. A Tervezési Szerződés tárgyát képező tervekhez kapcsolódó, szükséges 
hatósági engedélyek beszerzése Megrendelő feladatkörébe tartozik, és annak 
költségeit is Megrendelő köteles viselni.
17. Érvényesség: A jelen Általános Tervezési Szerződési Feltételek 2020. 
május 01-től visszavonásig érvényesek, a mindenkor érvényes változat a 
www.isoteq.hu honlapon megtalálható. A jelen Általános Tervezési Szerződési 
Feltételek egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése nem érinti a többi 
feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát.
18. Mellékletek: A Tervezési Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a 
szerződéshez csatolt alábbi iratok:

1. sz. mell.: Megrendelőlap
2. sz. mell.: Műszaki tartalom
3. sz. mell.: Megrendelő adatszolgáltatása
4. sz. mell.: Átvételi elismervény
5. sz. mell.: Végteljesítési igazolás

16. Felek kijelentik, hogy jelen Általános Tervezési Szerződési Feltételeket a 
szerződésük aláírásakor elolvasták, az abban foglaltakat megértették és 
elfogadták, valamint aláírásukkal látták el. Azokat az általános szerződési 
feltételeket, amelyek Tervezőt a Tervezési Szerződésben meghatározott 
tervezési díjon felül további pénzbeli követelésre jogosítják fel, – külön 
tájékoztatást követően – Megrendelő ugyancsak kifejezetten elfogadta. 
Megrendelő jelen dokumentumot a szerződés aláírásakor nyomtatva átvette.
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Megrendelő

……………………………
Tervező
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