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Fontosabb szabad szoftver licencek jellemzői
A fontosabb szabad szoftveres licencek számos közös jellemzővel bírnak, például egyaránt céljuk biztosítani a szabad szoftvert definiáló szabadságjogokat. Az egyszerűbb értékelhetőség érdekében mind a két, a szabad szoftver fogalmát definiáló szervezet, az FSF és az OSI is karbantartja az
általa megadott definíciónak megfelelő licencek listáját. Az alább felsorolt licencek mindegyike szerepel ezeken a listákon: FSF1 és OSI2. Ezek között különbség abban van, hogy mely jogrendszerben
készültek (Egyesült Államok/EU), a szoftvermódosításokat közzé lehet-e tenni más licencek alatt,
illetve hogy gyenge vagy erős copyleft licencek-e. A gyenge copyleft licencek engedélyezik, az alá
tartozó szoftver kombinálását zárt forráskódú komponensekkel. Az erős copyleft licencek ezt nem
engedélyezik: ha más szoftverben szeretné valaki felhasználni az ilyen licencű szoftvert, akkor a
másik szoftvert is egy kompatibilis szabad szoftveres licenc alatt kell közzétenni. (Megjegyzendő,
hogy az FSF által karbantartott GNU licencek csak angolul hivatalosak. A fordításokra vonatkozó
hivatalos álláspont a többi licenc esetében nem ismert, kivéve az EUPL-t.)

GNU GPL v2
A GNU GPL (General Public License) v2 egy erős copyleft licenc, 3 amely nem engedélyezi a
más licencű szoftverrel való kombinálást és származtatott szoftver más licenc alatti közzétételét.
Szövege csak angolul érhető el.

GNU GPL v3
A GNU GPL (General Public License) v3 egy erős copyleft licenc, 4 amely nem engedélyezi a
más licencű szoftverrel való kombinálást és származtatott szoftver más licenc alatti közzétételét.
Szövege csak angolul érhető el.
A GNU GPL v2 továbbfejlesztett változata, legfontosabb különbség a szoftverszabadalmak megsértése miatti per kizárása: ha a GPL v3 felhasználója ilyen pert indít, elveszíti jogosultságát az
adott szoftver GPL v3 alatti használatára. Ez a kitétel az Egyesült Államok szabadalmi szabályozása
miatt szükséges.
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http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
http://opensource.org/licenses/category
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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GNU LGPL v2

GNU LGPL v2
A GNU LGPL (Lesser General Public License) v2 egy gyenge copyleft licenc, 5 amely engedélyezi a más licencű szoftverrel való kombinálást, de nem engedélyezi származtatott szoftver más licenc alatti közzétételét. Szövege csak angolul érhető el.

GNU LGPL v3
A GNU LGPL (Lesser General Public License) v3 egy gyenge copyleft licenc, 6 amely engedélyezi a más licencű szoftverrel való kombinálást, de nem engedélyezi származtatott szoftver más licenc alatti közzétételét. Szövege csak angolul érhető el.
Az LGPL v2 továbbfejlesztett változata, legfontosabb különbség a szoftverszabadalmak megsértése miatti per kizárása: ha az LGPL v3 felhasználója ilyen pert indít, elveszíti jogosultságát az
adott szoftver LGPL v3 alatti használatára. Ez a kitétel az Egyesült Államok szabadalmi szabályozása miatt szükséges.

MPL v2
Az MPL (Mozilla Public License) v2 egy gyenge copyleft licenc, 7 amely engedélyezi a más licencű szoftverrel való kombinálást, és származtatott szoftver más licenc alatti közzétételét azzal a
feltétellel, hogy az eredetileg MPL alatti részek licence nem módosulhat. Szövege csak angolul érhető el.

BSDL
A BSDL (Berkeley Software Distribution Licence) egy megengedő licenc, 8 amely engedélyezi a
más licencű szoftverrel való kombinálást, és származtatott szoftver más licenc alatti közzétételét,
beleértve az eredetileg BSDL alatti kód újralicencelését a másik licenc alatt. Jelenleg általánosan az
un. Módosított, vagy 3-részes BSDL használatos, elvétve előfordul egy hirdetésekre vonatkozó
résszel bővített 4-részes korábbi változata. Szövege csak angolul érhető el.

EUPL
Az EUPL (European Union Public Licence) egy gyenge copyleft licenc, 9 amely engedélyezi a
más licencű szoftverrel való kombinálást, illetve származtatott szoftver más licenc alatti közzétételét, beleértve az eredetileg EUPL alatti kód újralicencelését is, amennyiben a másik licenc a következők egyike:
– General Public License (GPL) v. 2
– Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0
– Common Public License (CPL) v. 1.0
– Eclipse Public License (EPL) v. 1.0
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http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
http://www.mozilla.org/MPL/
http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
http://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl/licence-eupl
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– Cecill v. 2.0
Az EUPL további fontos jellemzője, hogy az EU jogrendszeréhez tervezték, és szövege az EU
mind a 22 hivatalos nyelvén, köztük magyarul is jogilag érvényes. A szövege az EU Joinup oldalon
érhető el.
Az EUPL jelentőségéről részletesebben „Az EUPL licenc”10 című tanulmányban lehet olvasni.
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http://szabadszoftver.kormany.hu/sajat-tanulmanyok/#eupl-licenc

4

