
II. Szabad szoftverek: A szerzők ekkor sem mondtak le a jogaikról, de bármilyen célra korlátlanul 

használhatók, ingyenesek, a szerző nem ír elő korlátozásokat. A szerző átsorolhatja a programját a 

tulajdonosi csoportba.  A szabad szoftver olyan szoftver, amelyet a felhasználó:  

 tetszőleges céllal, tetszőleges kívánalmak szerint futtathat  

 működésében tanulmányozhat, és igény szerint módosíthat  

 másolatok által szabadon terjeszthet  

 módosítás esetén szintúgy továbbterjeszthet  

A szabadságjogok a szoftverhez írásban kiadott licencszerződéssel garantálódnak. Free Software 

Foundation (FSF) - a szabad szoftver licencelési módot kidolgozó és népszerűsítő szervezet, az általuk 

készített szabad szoftver licenc a  General Public License, mely az idők során több változáson is 

keresztülment.  

A program forráskódja megismerhető, és ezáltal a program módosítható, valamint ennek alapján új 

program (származék) hozható létre. A származék felhasználásának feltételeit a származék készítője 

határozza meg, és akár más felhasználási kategóriába is sorolhatja, pl. az üzleti szoftverek csoportjába. 

Ezt a problémát küszöböli ki a "copyleft" eljárás, amely a szabad szoftverek között újabb kategóriákat 

teremt.  

A copyleft a szabad szoftver alapján készített szoftver szerzőjét kötelezi arra, hogy a származékot is 

szabad szoftverként adja ki. A korlátozás a licencszerződésben jelenik meg. A "copyleft-tel védett" 

programok esetén tehát a származék minden esetben "megörökli" a szabad szoftver státuszt.  

A szabad szoftver és a nyílt forráskódú szoftver egymással nem rokonértelmű kifejezések: a szabad 

szoftver nyílt forráskódú, de egy nyílt forráskódú szoftver nem feltétlenül szabad szoftver, amennyiben 

például nem engedélyezi a forráskód módosítását.  

III. Félszabad szoftver: A tulajdonosi és a szabad szoftverek kategóriája között található egy vegyes 

licenctípus, amely a felhasználó személyétől, illetve a szoftver felhasználásának céljától teszi függővé 

annak státuszát. Általában a magáncélra és üzleti célra való felhasználást különböztetik meg, azzal a 

kitétellel, hogy az oktatásban való felhasználást szinte mindig a magáncélú felhasználással egyező; 

kedvezőbb kategóriába sorolják. Más esetekben konkrétan a magánszemélyek, és az üzleti 

vállalkozások között tesznek különbséget; azonban ezekben az esetekben az egyéni vállalkozók, vagy 

más olyan felhasználók, akiknél a magáncélú és az üzleti felhasználás nem választható el élesen 

(tipikusan az "otthoni irodában" dolgozók), általában a magánszemélyekkel azonos besorolásba 

kerülnek. Ezen licencszerződések értelmében a megjelölt célokra, illetve a megjelölt személyek 

számára ingyenesen lehet használni a programot, kizárólag az üzleti felhasználás vonja maga után a 

vételár megfizetésének kötelezettségét. Így ezek a programok az üzleti felhasználók számára 

kereskedelmi programokként, a magánfelhasználók számára freeware vagy szabad szoftverekként 

jelennek meg (attól függően, hogy a forráskód megismerhető és módosítható-e).  

IV. Public domain: a szerző véglegesen lemondott szerzői jogairól, később sem sorolhatja át a tulajdonosi 

v. szabad szoftverek közé. Ezen programok felhasználására gyakorlatilag semmilyen korlátozás nem 

áll fenn.  


