Licence szerződés
A licenc egy adott szoftver, technológia vagy más szellemi termék felhasználását engedélyező
és annak körülményeit pontosan szabályozó szerződés.
A licencszerződés az egyetlen törvényes út a szoftvertermékek legális és üzembiztos
használatára, melynek elmulasztása vagy megszegése súlyos büntetést von maga után,
amennyiben a hatóságok ellenőrzést tartanak a vállalkozásnál.
Magyarországon az 1999. évi LXXVI. Törvény a szerzői jogról szabályozza a szerzői jogokat.
A törvény védi az irodalmi, tudományos, művészeti alkotásokat így a szoftvert is.
A szerzői jogi törvény tartalmazza a szoftverek használatára vonatkozó általános szabályokat,
azonban a konkrét felhasználói jogviszonyt szinte minden esetben egyedi licenc-szerződések
szabályozzák, amely szerződésekben pontosan szabályozzák a felhasználás módját,
körülményeit, a felhasználót megillető jogokat, illetve a rá vonatkozó megkötéseket a
szoftverrel kapcsolatban.
Szoftver vásárlása esetén nem szerzünk tulajdonjogot (mint pl. egy autó megvásárlásakor),
hanem csak korlátozott jogokat a szoftver felhasználására-ezeket a jogokat rögzíti a licencszerződés. Ha elkezdünk használni egy szoftvert, akkor az úgy tekintendő, hogy a szerződés
feltételeit elfogadtuk. A licencszerződés a szoftverekhez mellékelt papíralapú- vagy
elektronikus dokumentációból illetve a szoftver telepítése vagy annak működtetése során
elektronikus formában is megismerhető. A licencszerződés a felek között általában ráutaló
magatartással jön létre, mégpedig oly módon, hogy a felhasználó kibontja a szoftver
csomagolását, vagy szabályszerű telepítés során, elektronikus úton elfogadja a
licencfeltételeket. A licencszerződés többek között meghatározza a szoftverkiadó és a
felhasználó egyes jogait és kötelezettségeit ugyanakkor rendelkezéseket, megszorításokat is
tartalmaz a szoftver felhasználására.
A felhasználó általi puszta telepítés, vagy a csomagolás felnyitása is szerződéses viszonyt
eredményez a felek között. Amennyiben a szoftver mint alkotás felhasználása a
licencszerződésben foglaltaknak megfelelően történik, jogszerű szoftverhasználatról beszélünk.
A következő szempontok határozzák meg alapvetően a szoftver felhasználásának korlátait:


a szoftver ingyenesen beszerezhető vagy kizárólag pénz ellenében lehet legálisan
felhasználni - a szoftver használatára állnak-e fenn korlátok



a felhasználó tevékenységéhez (pl: magánszemély vagy cég), a felhasználás céljához,
időtartamhoz vagy egyéb feltételhez között használat - a szoftver terjesztésére állnak-e
fenn korlátok



a szoftver forráskódjára vonatkozó szabályozások (a kód megismerhető ill.
megváltoztatható-e)



a megváltoztatható forráskód alapján készített új termék (származék) licencfeltételeire
vannak-e megkötések

