
Hogyan lehet jelentős megtakarításokat elérni a szoftverköltségeken

Üdvözlöm! A jelenlegi szoftverünk újabb verzióját 
szeretnénk megvásárolni a munkatársaink 
számára kedvező áron, tudna segíteni nekünk?

Potenciális szoftver vásárló
Cég / szervezet

Persze! Tudta, hogy akár 70%-os költségmegtakarítást 
is elérhet, ha másodlagos, vagy más szóval használt  

szoftvert vásárol a vállalatának?

Forscope képviselője
Szoftver bróker

Nem tudtam erről a 
lehetőségről, de jól 
hangzik! De mit is jelent 
pontosan a "használt 
szoftver"? Soha nem 
hallottam róla.

A másodlagos szoftver 
minden olyan szoftver, 

amely korábban 
valakinek a tulajdonában 
volt, és aki úgy döntött, 
hogy továbbértékesíti.

Hát persze! Ez nagyon hasonló ahhoz, mint amikor például 
autót vásárol. Ha már nincs rá szüksége, eladhatja, és valaki 
más újra megveheti – általában jelentősen csökkentett áron.

TULAJDON
JOG

SZERZŐI
JOG

2009/24/EK irányelv
Európai Parlament

Európai Unió

Mivel a törvény minden engedélyezési 
feltétel felett áll, nem tehetik ezt meg, még 
ha akarnák sem. Ne feledje azonban, hogy 
a tulajdonjog átruházásának továbbra is 

egyértelműen meghatározott 
feltételeknek kell megfelelnie.

Oké, de mi a helyzet a 
szoftvergyártókkal? Nem 
akadályozzák meg a szoftver 
tulajdonjogának átruházását a 
licencfeltételeikben?

Mi történik auditálás esetén? A 
használt szoftver átmenne rajta?

Igen, de egy nagyon fontos feltétellel – rendelkeznie kell a megvásá-
rolt használt szoftvertermékek összes szükséges dokumentációjával. 
Cégünk teljes tulajdonosi dokumentációt és szükség esetén könyvvizs-

gálati segítséget is nyújt, így nincs miért aggódnia.

Akár

megtakarítás

2005
A C-41/04. sz. ügyben hozott ítélet
Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV
v Staatssecretaris van Financiën

2012
A C-128/11. sz. ügyben hozott ítélet
Az Európai Unió Bírósága

2009
A 2009/24/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv

A szoftver tulajdonjogának átruházására vonatkozó feltételek 

Örökös tulajdonú termékek,
nem előfizetések

Csak az EU és 
EGT-ből származhat

Már nem használja a 
az előző tulajdonos

Teljesen 
kifizetve

Új szoftver

Első vásárló Redundáns szoftver

Ellenőrzött szoftver

Ügyfelünk

Várjon, tehát lehet pénzért 
olyan szoftvert eladni, amire 
már nincs többé szükségem?

Ez elég logikusan hangzik, de mi 
a helyzet a jogi szempontból?

A másodlagos szoftverek jogi vetülete elég hosszú 
időn keresztül tisztázódótt. Ez végül az Európai Unió 
Bíróságának (EUB) nagyon egyértelmű határozatát 

eredményezte 2012-ben, amely megerősítette, hogy 
legális a korábban birtokolt szoftverek értékesítése.


