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A doktori értekezés tárgyát a nyílt forráskódú szoftverek kormányzatok általi használatával, 

támogatásával kapcsolatban felmerülő kérdések, a kapcsolódó határ-, és háttérterületek feltárása 

és a szoftverhasználati szokások hatásainak komplex vizsgálata képezi. Kutatásom újszerűségét 

az is biztosítja, hogy a kutatás során azonosított, feltárt részterületek további analitikus vizsgálata 

helyett – amelyet nagyrészt a feldolgozott szakirodalom megtesz – az egyes részterületek közötti 

szintézis létrehozása volt a célom.

Az  egységes  fogalmi  rendszer  megteremtése  érdekében  értekezésemben  bemutatom  a 

szoftverek, és a szoftverek területéhez kapcsolódó fogalmi keretrendszer változásait, fejlődését. 

A XX. század második felében új információs iparágak jöttek létre, és az internet világméretű 

elterjedésével ez a hatás tovább fokozódott.  A nyílt modell megteremtette a tömeges részvétel és 

együttműködés  lehetőségét  a  társadalomban  és  a  gazdaságban  egyaránt.  A gazdasági háttér 

bemutatása során ismertetem és elemzem a hálózati gazdaságtan, az információ gazdaságtana, az 

érintkező  területek  fogalmait  és  kapcsolódásait.  A  feltárt  összefüggéseket  alkalmazom  a 

szoftverek  gazdaságtanára,  bemutatva  a  SWOT  elemzés  kiterjesztésére  általam  kidolgozott 

kettős megközelítésmódot és az ezt alkalmazó ábrázolást.

A gazdasági  átmenet  nemcsak  a  gazdaságot,  hanem a  kormányzatokat  is  átalakította.  A 

kormányzatok  szerepének,  feladatainak,  felelősségi  körének,  valamint  a  piaci  folyamatokba 

történő beavatkozások hatásainak vizsgálatára a közgazdaságtan, és a kapcsolódó tudományágak 

szolgálnak elméleti háttérként az értekezésemben. 

Világszerte  megfigyelhető  a  nyílt  forráskódú  szoftverek  használatának  előretörése.  A 

legnagyobb  szoftvervásárlók  és  felhasználók  általában  a  kormányzatok,  az  államigazgatási 

szervek,  akik  szintén  felfigyeltek  erre  az  erősödő  informatikai  trendre,  és  különböző 

kezdeményezéseket  indítottak  a  nyílt  forráskódú  szoftverek  felhasználási  lehetőségeinek 

feltárására. Értekezésemben bemutatom ezeknek a kezdeményezéseknek a hátterét. 

Úgy  gondolom  sikerült  elérnem  kutatásom  elsődleges  célját  a  kapcsolódó  területek 

azonosításának,  szakirodalmának  összegyűjtése,  rendszerezése  és  feldolgozása  által  feltárt 

összefüggések szintéziseként előállított L-PEST keretrendszer létrehozásával, amely bemutatja a 

kormányzatok szoftver-preferenciáinak szélesebb hatásait is.
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Abstract

Keywords: free software, open source, software usage, network, governments

The  theme  of  my  doctorate  dissertation  is  the  usage  of  open  source  software  by  the 

governments, the questions relating to the support thereof, the connecting boundaries thereof, 

exploring the backgrounds relating thereto and determines the complex effects on the existing 

trends of software usage. The unique perspectives of my research were supported by my goal to 

synthesize  the  differing sector  identified  during the  course  of  my analysis,  whereas  existing 

analytical source materials only focused on these differing sectors individually.

In  the  interest  of  creating  a  standard  conceptual  framework,  during  the  course  of  my 

dissertation  I  introduce  software,  the  various  conceptual  frameworks  linked  to  the  software 

sectors and the evolutions thereof.

In the second half of the 20th century new informational industries have come into being, 

with the global expansion of the internet this effect will only continue to grow. The open model 

has allowed for mass participation and cooperation in both societal life and in the economy. In 

the process of introducing the economic background I define and analyse the network economy, 

the info-economy, the concepts of the related sectors and the connections thereto. The revealed 

connections have then been adapted to the software economy, introducing my dual-approach 

analytical method, an adaptation of the SWOT analysis, as well as the illustration related thereto.

The economic transition has changed not only economies, but governments as well. In order 

to examine the effects on the role of the government, their areas of responsibility and the effects 

of their intervention in market processes, source documents related to economic studies have 

been used in my dissertation, serving as background theory.

The expanding use of open source software may be observed globally. The biggest users and 

consumers of software tend to be governments and the institutions related thereto, who have 

likewise noticed this  ever-strengthening trend in  information technology,  thus have launched 

several initiatives to discover the possibilities within the usage of open source software. In my 

dissertation I introduce the underlying backgrounds behind these initiatives.

I feel that I have been successful in achieving the primary goal of my research by identifying 

the relevant sectors; collecting, identifying and processing the relevant source materials; further 

synthesizing  all  associated  information  to  create  the  L-PEST conceptual  framework,  which 

demonstrates even the most extreme effects of software preferences by the government.
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Előszó és köszönetnyilvánítás

Az  Információs  Társadalom  és  Trendkutató  Központ  e-kormányzati  kutatócsoportja –  a 

Miniszterelnöki  Hivatal  megbízásából  –  már  2002-ben  bekapcsolódott  a  szoftverekkel 

kapcsolatos  kutatásokba,  az  „E-kormányzat  első  kézből”  című  kutatási  projekt  részeként.  A 

kutatás keretében dolgoztam ki a „Nyílt  forráskódú szoftverek” című zárótanulmányt,  ezáltal 

mintegy megalapozva a kutatási terület mélyebb ismeretét és a disszertációm alapjait. 

Doktori értekezésem több, mint 5 éves kutatómunka eredményeként jött létre és kutatásaim 

pillanatnyi  állását  tükrözik.  Az  értekezés  elkészítésében  a  téma  inter-  és  multidiszciplináris 

jellegéből adódóan a területek folyamatos változásai és egymásra hatásainak nyomon követése és 

elemzése igazi kihívást jelentett. A szakterület dinamikus növekedése és a környezet változásai a 

kutatások továbbvitelére ösztönöznek. 

A tudományos kutatás igényességének szellemében úgy gondoltam, hogy csak úgy tudok 

hiteles lenni minden szempontból, ha a kutatás területéhez kapcsolódó szoftvereket megismerem, 

és  nemcsak  elméleti,  hanem  empirikus tapasztalatok  birtokában  készítem el  a  disszertációt. 

Ennek megfelelően a disszertáció is nyílt forráskódú szoftverekkel készült. A szövegszerkesztés 

az OpenOffice.org szoftvercsomaggal,  míg a  grafikai  munkák a  GIMP-pel  készültek Ubuntu 

Linux disztribúción. Az irodai programcsomaghoz használt kiegészítő magyar nyelvi modul a 

MorphoLogic cég jól ismert nyelvi eszközeit tette elérhetővé a Multiráció Kft. fejlesztésében. Ez 

a példa is jól szemlélteti a különböző szoftvermodellek együttműködő képességét.

Természetesen tranzakciós költségek is jelentkeztek, mint minden ilyen jellegű váltás esetén. 

A tranzakciós költségekre az értekezésemben is kitérek. Pozitív hozadékként jelentkezett többek 

között, hogy az így megszerzett tudást munkám során az oktatás területén is felhasználhatom, és 

átadhatom a hallgatóknak. 

A  disszertációhoz szakmai  inspirációt jelentettek  számomra  a  külföldi  konferenciák,  a 

különböző  levelezési  listákon  folytatott  eszmecserék,  valamint  az  ITTK  e-kormányzati 

kutatócsoportjának tagjaként végzett kutatások, illetve külföldi résztvevői és bírálói felkérések.

Remélem,  hogy  munkámmal  sikerül  új  komplex kontextusba helyeznem  a  mindennapi 

életünket  meghatározó  infokommunikációs  technológiák  kormányzati  használatának  hatásait, 

különös tekintettel a nyílt forráskódú szoftverekre.

Köszönettel tartozom Szüleimnek, hogy lehetővé tették számomra – erejüket meghaladóan 

is – egyetemi tanulmányaim elvégzését, ami kiindulópont volt a mostani tudományos és oktatói 

munkámhoz.
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Bevezetés

Bevezetés

Minden társadalmat sokrétű csatornák kötnek össze, melyeken keresztül az ott élő emberek 

közti  kereskedelem és  kommunikáció zajlik.  Ezek az  infrastruktúrák a  kormányok felelősségi 

körébe  tartoznak.  Az  első  infrastruktúra  a  közlekedés  volt,  amely  áthidalta  a  társadalmak 

szegmentálódását.  A  második  az  energiaszolgáltatás,  amely  technológiai  energiaforrásokat 

mozgósított,  és  energiahálózatot  alakított  ki.  A harmadik  infrastruktúra  a  kommunikáció volt, 

mely kezdetben levelek, újságok, telefon, rádió segítségével zajlott, és ma már a legmodernebb 

csúcstechnikai vívmányokat foglalja magába. [Bell 2001]

Az  információs és  kommunikációs technológiák  (IKT)  és  eszközök  használata 

megkerülhetetlenül  beépült  a  gazdaságba,  a  kormányzati  munkába és  a  mindennapi  életbe  is, 

átformálva  ezáltal az egész társadalmat. A XX.  század második felében új  információs iparágak 

jöttek létre és az internet világméretű elterjedésével ez a hatás tovább fokozódott. 

Az  információs eszközök  és  technológiák  központi  szerepet  játszanak  az  országok 

infrastruktúrájának kialakításában és  működtetésében is.  Ez  a  kritikus  infrastruktúra  felöleli  a 

gazdasági életet,  a telekommunikációt,  a közlekedést,  az energiaszektort  és ellátást.  A modern 

technológia  által  vezérelt  infrastruktúrát  ma már  nem a  hagyományos  értelemben vett  fizikai 

megsemmisítés veszélye fenyegeti elsődlegesen, hiszen távolról, kis csoport, vagy akár egyének 

által  is  elektronikusan  és  szinte  anonim módon  támadható,  megbénítható,  összeomlasztható, 

megsemmisíthető. Ezért kiemelt fontosságú, hogy az ilyen infrastruktúrát milyen szoftverek és 

biztonsági megoldások üzemeltetik. [Steele-Vivas 1996]

A világ legnagyobb szoftvervásárlói  általában a kormányzatok,  az államigazgatási szervek. 

[Lanvin  2003]  A közszféra,  mint  modell-felhasználó  viselkedése  nemcsak  a  piacra  gyakorolt 

gazdasági hatások által, hanem a társadalom egészére vonatkozóan megállapítható. [Stanco 2003]. 

Az új gazdaságba történő átmenet nemcsak a gazdaságot, hanem a kormányzatokat is átalakította. 

Új feladatokat  is  el  kellett  látniuk a technológiai  változások által  leginkább érintett  gazdasági 

területeken,  ahol  a  piac  önmagában  nem  lenne  képes  biztosítani  a  társadalmi-  és  gazdasági 

stabilitást. 

A hatékonyság és a társadalmi igazságosság kérdésköre megfigyelhető a közgazdaságtanban 

is. [Samuelson 1995, Stiglitz 2000]  Miközben a tökéletesen versengő piac tökéletesen hatékony, a 

hatékonyság  nem jelenti feltétlenül az igazságosság meglétét is.  Arrow bebizonyította, hogy a 

versengő piac alkalmas a Pareto-hatékony és egyben társadalmi szempontból a legigazságosabb 

egyensúlyi  elosztás  létrehozására  a  kiindulási  helyzet  kiigazításával.  [Hartford  2006]  A 
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trösztellenes és a fogyasztóvédelmi törvények megalkotása az egyensúly fenntartására irányuló 

intézkedések voltak. [Lanvin 2003, Shy 2001]

Az  IKT  eszközök  használatának  fejlesztése  további  kormányzati  feladatként  merült  fel. 

[Tipson  –  Frittelli  2003]  Ezek  a  programok  gyakran információs  társadalom  stratégiákként 

jelentkeztek. [Karvalics 1998] Az információs stratégiák elkészítése a korai szakaszban magára a 

hardverek beszerzésére és a hálózat kialakítására irányultak. A fejlődés azonban azt eredményezte, 

hogy  az  eszközöket  működtető  szoftverek  (amelyek  kezdetben  a  hardver  részeként  kerültek 

szállításra) ugyanolyan fontossá váltak, mint maguk az eszközök. 

A szoftver felértékelődésével párhuzamosan jelentek meg a szabad, és a nyílt forráskódú 

szoftverekkel kapcsolatos első elgondolások a kormányzati programokban. További közgazdasági 

kérdésként merülnek fel a hálózati hatás és az átváltási költségek, valamint közgazdasági hatással 

járó, de jogi, technikai és szervezési alapokon nyugvó kérdésként a szerzői jog, a szabadalmak és 

a szabványok kérdésköre.

A disszertációmban az eddig felvetett témák alapján a stratégiai  területek,  a kormányzatok 

szoftverhasználati preferenciáinak és azok szélesebb körű hatásainak vizsgálata a célom.

A kutatás előzményei

Témaválasztásomban az vezérelt, hogy olyan területen végezzek kutatást, amely napjainkban 

fontos  és  kutatott  területe  a  gazdasági,  társadalmi  életnek.  Az  Információs  Társadalom  és 

Trendkutató Központ e-kormányzati  kutatócsoportja – a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából – 

már 2002-ben bekapcsolódott  a szoftverekkel kapcsolatos kutatásokba,  az  „E-kormányzat első 

kézből”  című kutatási projekt részeként. A kutatás keretében dolgoztam ki a „Nyílt forráskódú 

szoftverek” című zárótanulmányt, ezáltal mintegy megalapozva a terület mélyebb ismeretét és a 

disszertációm kiindulópontjait.

A téma aktualitását jelzi,  hogy az utóbbi időben a figyelem középpontjába kerültek a nyílt 

forráskódú1 alkalmazások: rangos nemzetközi tudományos folyóiratok különszámokat szentelnek 

a nyílt forráskódú szoftverek gazdasági, politikai és társadalmi hatásainak. 

A  kérdéskör  vizsgálatának  kiemelt  aktualitást  ad  magyarországi  vonatkozásban  a 

Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzati Központjának 2009. április 2-ai bejelentése, 

miszerint a Microsoft termékek mellett – azonos keretösszegben  – a nyílt forráskódú szoftverek 

közbeszerzésére  is  pályázatot  írnak  ki.  Továbbá,  a  tervek  szerint  újraindítják  a  néhány  éve 

1 A szabad szoftverek és a nyílt forráskódú szoftverek megjelölésére több általánosan elfogadott rövidítés alakult ki 
a szakirodalomban. A disszertációban, ahol nem szükséges a különbségek kihangsúlyozása a FLOSS rövidítést 
használom összefoglaló fogalomként. FLOSS: Free/Libre/Open Source Software

2



Bevezetés

leállított Szoftver Kompetencia Központot, amely a szabad szoftverek bemutatásával segíti majd a 

közintézmények átállását ezekre a megoldásokra.2

A nyílt  forráskódú  szoftverekkel  kapcsolatos  tudományos  kutatások  kezdetben  magukra  a 

fejlesztői közösségekre irányultak,  azonban a kormányzati felhasználás is korán a kutatók és a 

gyakorlati  szakemberek  figyelmének  középpontjába  került.  [Evans-  Reddy  2002,  Hahn  2002, 

Free/Libre  and Open Source  Software:  Survey and Study 2002]  Az Európai  Unió  több ilyen 

kutatást támogatott3. Ennek ellenére a nyílt forráskódú szoftvereknek a közigazgatásban történő 

alkalmazásáról, illetve annak hatásairól nincs elég mérhető adat és eredmény, ami a programok 

hosszú kifutási idejének is köszönhető.

A kutatás tárgya és célkitűzései

A kutatás tárgyát a nyílt forráskódú szoftverek kormányzatok általi használatával kapcsolatban 

felmerülő  kérdések,  a  kapcsolódó  háttérterületek  feltárása  és  a  szoftverhasználati  szokások 

hatásainak vizsgálata képezi.

Nemzetközi szinten és Magyarországon is sok negatív prekoncepcióval, ismerethiánnyal és 

téves  értelmezéssel  lehet  találkozni  a  nyílt  forráskódú  szoftverekkel  kapcsolatban,  melyek 

kormányzatok  általi  használatával  kapcsolatosan  mindenkinek  van  valamilyen  elképzelése, 

véleménye. Ezek a vélemények azonban a legtöbbször meglehetősen erős érzelmi vagy ideológiai 

alapon nyugszanak. Hipotézisem szerint az előítéletek és a prekoncepciók a fogalmi rendszerek és 

a  kapcsolódó,  érintett  területek  ismeretének  hiányára,  illetve  nem  kellő  mértékű  ismeretére 

vezethetőek vissza. Ez az ismerethiány a nyílt forráskódú szoftverek elterjedésének útjában álló 

legfőbb  akadály  is  egyben.  Ezért  fontos  feladatként  fogalmaztam  meg  a  terminológia  és  az 

alapfogalmak összetettségének megvilágítását, egyidejűleg célként meghatározva a rendszerezést 

és egyértelművé tételt.

Hipotézisem szerint a kormányzatok szoftverpreferenciái sokkal több területre vannak hatással 

és befolyással, mint az egy egyszerű döntéssel indokolhatónak tűnne. Kutatásom során ezért arra a 

kérdésre kerestem a választ, hogy milyen tényezők befolyásolják a kormányzatok nyílt forráskódú 

szoftverekkel  kapcsolatos  kezdeményezéseit,  és  ezek  a  kezdeményezések  milyen  területekre 

vannak  hatással?  Hipotézisem szerint  az  IKT rendszerek  fejlettsége  meghatározza  a  központi 

fejlesztési kezdeményezések típusait és célját.

2 A közbeszerzési felhívás 2009. április 20-án jelent meg. Forrás: 
http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?
objectID=Hirdetmeny.portal_6918_2009

3 Free/Libre and Open Source Software, http://www.flossproject.org/, Free/Libre/Open Source Software: Policy 
Support http://www.flosspols.org/, Consortium for Open Source Software in the Public Administration (COSPA) 
http://www.cospa-project.org/
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Kutatásommal az volt a fő célom, hogy a nyílt forráskódú szoftverek területét az információ 

gazdaságtanának kontextusába helyezve – mivel a hálózati gazdaság és az információk speciális 

gazdaságtanának ismerete nélkül nem lehet komplex környezetbe helyezni a döntések vizsgálatát  

– több szempontú megközelítésmódból, a szakirodalom szintézisének megteremtésével feltárjam a 

kormányzati  döntések  hátterében,  illetve  ezen  döntések  hatásaként  jelentkező,  sokszor  rejtve 

meghúzódó mélyebb összefüggéseket és területeket. 

A kutatással  a  kormányzatok  által  használt,  illetve  támogatott  szoftverek  szélesebb  körű 

társadalmi-gazdasági hatásainak, a  nyílt forráskódú szoftverek összetett jelenségének sokoldalú, 

ugyanakkor  egy  egységes,  átfogó  elméleti  és  multidiszciplináris  keretrendszerben  történő 

feltárása, megjelenítése volt a célom.

Remélem,  hogy  munkámmal  sikerül  új,  komplex kontextusba helyeznem  a  mindennapi 

életünket  meghatározó  infokommunikációs  technológiák  kormányzati  használatának  hatásait, 

különös  tekintettel  a  nyílt  forráskódú  szoftverekre.  Bízom  benne,  hogy  munkám  a hasonló 

területen kutatók számára is hasznos kontribúció lehet,  valamint a téma iránt érdeklődő, vagy 

éppen érintett döntéshozók számára is szélesebb spektrumra kiterjedő helyzetelemzést nyújthat.

A kutatás kerete, módszerei és korlátai

Mivel önmagukban a szoftverek is összetett tématerületet ölelnek fel, a valós életet leképező 

társadalmi-gazdasági  környezetbe  helyezve  a  téma  speciálisan összetett,  multi-,  és 

interdiszciplináris jellege miatt eltérő megközelítésmódokat kíván. 

A kutatási terület erős jogi kontextusba ágyazódik, mivel már a szoftverek fő kategorizálása is 

jogi  alapokon  nyugszik,  mindemellett  társadalomtudományi  és  (köz)gazdasági megközelítést, 

valamint műszaki ismereteket is igényel. 

Az egész azonban nem azonos a  részek összességével.  Vida (1998) véleménye szerint  „A 

részekre  szedő analitikus  kutatás  mellett  szinte  teljesen eltűnt  az  általánosítás  és  a  szintézis.” 

Megállapítása aktuális a nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó kutatásokra is,  ahol ez egyes 

területek mélységi analitikus kutatása történik.

A  kutatási  kérdést  a  különböző,  nagyon  eltérő  területek  holisztikus  megközelítésével, 

szintetizálásával kívántam megválaszolni. 

A szoftverek és a hozzájuk kapcsolódó területek szélesebb gazdasági rendszerbe helyezése, a 

nyilvánosan  elérhető  stratégiai  dokumentumok,  a  központi  kormányzatok  és  a  közszféra  nyílt 

forráskódú szoftverek használatára, vagy támogatására vonatkozó iniciatíváinak feldolgozásával, 

a  különböző  motivációk  összefoglalásával  a kutatás  induktív,  kvalitatív  kutatás-módszertani 
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megközelítést követ annak érdekében, hogy feltárja miképpen integrálható és értelmezhető egy 

átfogó és multidiszciplináris keretrendszerben a nyílt forráskódú szoftverek összetett jelensége és 

a közszféra kapcsolata.

A kutatást  a  keretrendszer  felállítása  után jelen  értekezés  keretein túlmutatóan,  kvantitatív 

megközelítés irányában is tovább lehet vinni.

A kvantitatív adatgyűjtés nehézségeit jól érzékelteti az értekezés lezárásakor megjelentetett – 

így  általam részletesen  már  nem elemzett  –  Red Hat/Georgia  Tech OSPI project  (2009)  első 

eredménye is. A tanulmány két különböző index segítségével mérte fel a nyílt forráskód helyzetét: 

az egyik az aktivitást, a másik a környezetet méri. Mind az aktivitás, mind a környezet három 

dimenzióban került vizsgálat alá: kormányzat, ipar és közösség/oktatás.4 

A kutatók a  nyílt  forráskód használatát  mérő keretrendszer  kidolgozását  nagy mennyiségű 

tudományos irodalom, szakmai és általános média áttekintésével kezdték. Amint azt az irodalomra 

hivatkozva a fejlesztői közösségekre is vonatkoztatva [Ghosh 2007 in: Feller] megállapították, 

hogy az elsődleges adatgyűjtéshez kérdőíves felmérésre lenne szükség. A tanulmányban szereplő 

75 ország közül mindegyik kapott egy aktivitást és egy környezetet összesítő pontszámot. 

A legfrissebb, aktuális kutatásokhoz, amelyek megalapozott módszertanon és adatgyűjtésen 

alapulnak, elsősorban amerikai piackutató cégek felmérései – például az IDC jelentései –  a piacra 

árazva jelennek meg, így azok áruk miatt nem voltak hozzáférhetőek számomra.

A kutatás jövőbeli kiterjesztésével azonban ezen adatokhoz való hozzáférés is megvalósítható, 

ezáltal  jelen  szintetizáló  kutatás  eredményei  kvantitatív  irányban  is  továbbfejleszthetőek.  Ez 

azonban  az  értekezésben  szereplő  nyílt  modell  egyik  alapgondolatából  adódóan  kollaboratív 

módon, együttműködéssel képzelhető csak el.

Primer kutatásként a megfigyelést, illetve az interjú technikát alkalmaztam. Meghívást kaptam 

a FOSS - Policy and Development Implications Forum-hoz [Garai, 2005] való csatlakozásra. A 

fórum  a  FLOSS  fejlesztési  célokhoz  való  hozzájárulásának  lehetőségeit  igyekezett  feltárni, 

elsősorban a fejlődő országokban. A minta így elsősorban ezeket az országokat tartalmazta, de 

természetesen  szélesebb  nemzetközi  kitekintést  is  adott,  mivel  a  résztvevők  széleskörűen 

képviselték a világ különböző országait. Ezáltal első kézből nyerhettem  szélesebb betekintést a 

világ körül zajló fejlesztési kezdeményezésekbe. 

Ezen  túlmenően,  levelezést  folytattam  a  téma  szakértőivel  például  az  amerikai  védelmi 

minisztériumnál lezajlott  kutatás [Use of Free and Open Source Software (FOSS) in the U.S. 

Department of Defense 2003]  résztvevőjével. [Bollinger 2004]

4 Az országok ranglistáját bemutató interaktív térkép: http://www.redhat.com/about/where-is-open-source/activity/ 
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A kanadai külügyminisztérium ösztöndíjával kutatásokat folytattam Kanadában, így a  kanadai 

kormányzat évente megrendezésre kerülő technológiai  kiállítása és konferenciája (Government 

Technology Exhibition and Conference)5 alkalmából 2007-ben lehetőségem volt találkozni Don 

Tapscottal,  a  Wikinómia  [Tapscott  –  Williams  2006]  könyv  szerzőjével,  valamint  interjút 

folytathattam Ken Cochrane-nal, a kanadai kormány informatikai vezetőjével. 

A téma, a kapcsolódó területek nagysága miatt – a munkahelyi vitán elhangzott opponensi 

értékelésekkel  összhangban  –  mindenképpen  szükséges  a  kutatási  terület  pontos  lehatárolása, 

ezzel mintegy érzékeltetve a kutatás korlátainak bemutatását is. Erre azért is szükség van, mivel a 

számos feldolgozott terület mindegyikéhez lehet további kapcsolódásokat és szinergiákat találni, 

amivel a kutatás irányvonal, fókusz nélkülivé válhatna. Számomra is néha nehézségeket okozott a 

kereteken belül való maradás, és hogy ne akarjak mindent kapcsolódó területet fel és beledolgozni 

az értekezésbe. A kiegészítő információkat, további irányokat a lábjegyzetekben jeleztem.

A legtöbb felhasználó az asztali számítógépén (vagy laptopján), illetve egyre gyakrabban kézi 

számítógépén, „okostelefonján” keresztül kerül kapcsolatba a számítástechnikával. Az elemzést a 

szerver-kliens kettősségre korlátozom, azaz a kiszolgálók, illetve az asztali gépek,  notebookok 

szoftvereire  korlátozódik  a  kutatás  tárgya.  A  mobil eszközök  (mobiltelefonok,  okostelefonok, 

PDA)  nem  képezik  részét  az  értekezésnek  –  noha  ezek  esetében  is  megfigyelhető  a  nyílt 

forráskódú szoftverek megjelenése.

A zárt,  tulajdonosi és a nyílt forráskódú  modell legmarkánsabb képviselőinek  Microsoft, – 

mint a zárt forráskódú szoftverek zászlóvivője –  és a GNU/Linux, – mint a közösségi összefogás 

eredményeként létrejövő fejlesztés –  kettősségével, összehasonlításával mutatom be és elemzem 

be  a  két  modell  Varian  által  –  a  hálózati  iparágak  termékeinek  versenyére  –  a  rendszerek 

csatájának  nevezett  jelenségét.   A piaci  szereplők6 természetesen  nem  korlátozódnak  a  fent 

említettekre,  a  két  modell,  azok  különbségei  azonban  az  ő  történetük  során  mutatható  be 

legjobban, és ők a (jellegzetes) legmarkánsabb képviselői ezeknek a jelenségeknek. Véleményem 

szerint, és a rendelkezésre álló adatok a kutatás során azt mutatták, hogy ez a két iparági szereplő 

a legerősebb versenytársak és a közeljövőben is az ő csatájuk határozza meg a piacot.

A kliens,  illetve  szerver  oldali  operációs  rendszerek  területén  a  MS Windows és  a  Linux 

kettőssége,  míg  a  felhasználói  szoftverek  esetében  az  irodai  programcsomagok  esetében  MS 

Office és az OpenOffice kettőssége vonul végig az értekezésen.  Böngészők esetében az Internet 

Explorer  és a  Mozilla  Firefox képezheti  a  két  modell  jellemzői  között  megbúvó sajátosságok 

5 GTEC2007 -  Government  2.0:  Exploring  a  New Age  of  Collaboration  -konferenciáról  készített  beszámolóm 
elérhető a http://konferencia-tudasbank.hu/reports/view/53 címről.

6 A Linuxot egységesen kezelve, nem kiemelve egy-egy disztribúciót, illetve disztribútort.
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vizsgálatát.  Az Acrobat cég PDF dokumentum-formátumával kapcsolatos kérdések is  többször 

felbukkannak  az  értekezés  során.   Sok  esetben  nem  lehet  nevesíteni  egy-egy  felhasználói 

programot, főként az egyedileg fejlesztett programok esetében esetleg nincs is összehasonlítható 

versenytárs program, ezekben az esetekben csak az elvek szintjén lehet összehasonlítást tenni, így 

ott az elvek bemutatása volt a cél.

Annak ellenére, hogy a szoftverek számos vetületét bemutatom, az értekezés keretein belül 

nem  foglalkozom  a  szoftverfejlesztési  módszertanok  változásaival,  valamint  a  szoftverek 

minőségbiztosítási kérdéseivel, mivel ezek a kérdések további komplex megközelítést igényelnek, 

az értekezés keretein belül nem relevánsak, a célkitűzés által meghatározott területek esetében 

viszont mindkét modellt azonos mértékben érintik.

A  szoftverek  jogi  területének  és  jogi  kapcsolódásainak  területét  széleskörűen  feltárom, 

azonban a garancia-, illetve felelősségvállalás, a felelősség kizárásának kérdéskörét részletesen 

nem vizsgálom, mivel az további összetett jogi megközelítést kíván. Jelzem, hogy a kérdéskör 

további vizsgálata a polgári jog keretén túlmutatóan is fontos kutatási terület.

Az újabb technológiák iparági diffúziójával – amit a kutatás további lehetséges irányainak 

kijelölésében  mutatok  be  –  és  az  egyes  területek  további  lehatárolásával  (analitikus 

megközelítéssel) a kutatás kiterjeszthetővé válik.

Mivel a közigazgatás a világ különböző országaiban más felépítést követ – Magyarországtól 

eltérően,  például  Kanada,  vagy  Spanyolország  esetében,  ahol  központi  (federal)  kormányzat 

mellett regionális, vagy tartományi kormányzatok is vannak – ezért a központi kezdeményezések 

alatt a központi, vagy a regionális kormányzatok általi kezdeményezést értem. Az értekezésben 

ezen  kívül  a  müncheni,  mint  önkormányzati  kezdeményezés  is  bemutatásra  kerül  a  migráció 

fontossága és példaértéke miatt.

1.1. Szakirodalmi áttekintés

A nyílt forráskódú szoftverek kormányzati felhasználásának témakörét érintő szakirodalom a 

téma  széles  körét  öleli  fel,  mindazonáltal  a  vonatkozó  szakirodalom  általában  csak  egy-egy 

területre fókuszál. Az értekezés  több szempontú megközelítést alkalmaz,  a szintetizálásra épül, 

ezért a hipotézisek igazolása érdekében, a bevont nagyszámú, és a témakör különböző kapcsolódó 

területeit érintő nagy mennyiségű szakirodalmat dolgoztam fel. 

A nyílt  forrás  területén  az  egyes  speciális  megközelítéseknek  saját  szakirodalma  van.  A 

szabadon hozzáférhető, a témát teljes körű megközelítésből bemutató közösségi kutatói  weboldal7 

sokat segített a terület felmérésében. A Perspectives on Free and Open Source Software (2005) 

7 free/opensource research community http://opensource.mit.edu 
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könyv a nyílt forráskód területének sokszínűségét mutatja be, míg az Issues and Aspects of Open 

Source  Software  Usage  and  Adoption  in  the  Public  Sector  (2007)  a  nyílt  forráskód  és  a 

közigazgatás  széles  spektrumát  vizsgálja.  Utóbbi  könyvben  jelent  meg  az  értekezésem 

alapgondolatainak összegzése. [László 2007]

A nyílt  forráskód  széleskörű  hatásait  Ghosh  vizsgálja  számos  EU  finanszírozott  projekt 

keretében. [Free/Libre and Open Source Software: Survey and Study 2002, Study on: Economic 

impact of open source software on innovation and the competitiveness of the Information and 

Communication Technologies (ICT) sector in the EU 2006, FLOSSMetrics stands for Free/Libre 

Open Source Software Metrics 2009].  Előadásaival is igyekszik bemutatni a FLOSS lehetséges 

előnyeit  a  fejlődő  országok  számára.  Hozzá  kapcsolható  magának  a  FLOSS  akronimnak  a 

kialakítása is.

A hálózati hatások által dominált iparágakkal vagy a piacokkal foglalkozó szakirodalom is 

széles és sokrétű. Besen és Farrell (1994) valamint Katz és Shapiro (1994) korai összefoglalását 

adja  a  fő  területeknek.  Farrell  és  Klemperer  (2007)  friss  és  átfogó  áttekintést  nyújtanak.  A 

legfontosabb,  a  kutatás  során  feldolgozott  irodalom  a  témában  Shapiro-Varian  (2000)  műve 

magyarul a Digitális Világ Gazdaságtana címmel jelent meg.  Brynjolfsson és szerzőtársai több 

publikációjukban  is  széles  skálán  vizsgálták  az  információs  javak  kérdéskörét.  Shy  (2001)  a 

hálózati  iparágak  kérdésköreivel,  tevékenységeivel,  a  hálózati  termékekkel,  valamit  a 

fogyasztókkal is foglalkozik. Szabó Katalin és Hámori Balázs (2006) Információgazdaság című 

műve áttekintő képet nyújt az információ gazdaságtanáról és a kapcsolódó területekről.

Az anyaggyűjtés  forrásait  elsődlegesen az interneten  található kutatási  beszámolók,  illetve 

tanulmányok,  konferencia anyagok,  valamint  az  elektronikusan  elérhető  külföldi  folyóiratok, 

adatbázisok alkotják. Az Oktatási Minisztérium EISZ szolgáltatása, a Budapesti Műszaki Főiskola 

könyvtára  által  előfizetett  adatbázisok,  a  Hamilton  Public  Library  (Kanada)  által  biztosított 

adatbázisok,  továbbá  szakmai tagságok (AIS)  által  elérhetővé vált  e-könyvtárak révén tudtam 

hozzáférni az egyébként zárt, fizetős adatbázisokhoz. 

A kutatás  folyamán  konferenciákon,  illetve  e-mailben folytatott  kommunikáció mind  az 

akadémiai szféra hasonló vizsgálatokat folytató külföldi képviselőivel, mind pedig a gyakorlati 

oldal szakembereivel sok segítséget adtak a terület át-, illetve újragondolásához.

A  keretrendszer  finomításához  hozzájárult  az  Information  Science  Reference  kiadó 

gondozásában  megjelent  Handbook  of  Research  on  Open  Source  Software:  Technological, 

Economic, and Social Perspectives, amelyben az általam kidolgozott keretrendszer is megjelent.

A  szakirodalmi  feldolgozottságra  minden  esetben  az  adott  fejezetben  hivatkozok.  Az 
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irodalomjegyzékben feltüntetett források mindegyikét tanulmányoztam. 

A lábjegyzetes irodalmi hivatkozással abban az esetben éltem, amikor a további kiegészítő 

információk forrása egy-egy híroldal  volt,  így  ezeket  a  sokszor  legfrissebb hivatkozásokat  az 

irodalomjegyzékben külön már nem tüntettem fel.

A disszertáció felépítése

Az értekezés első fejezetében a szoftverekhez kapcsolódó területek széles spektrumát tártam 

fel és vontam vizsgálat alá annak érdekében, hogy rávilágítsak a hipotézisként megfogalmazott 

ismerethiány mögött megbúvó valós okokra.  Bemutatom a zárt tulajdonosi és a nyílt forráskódú 

szoftverek  megközelítésmódbeli  különbségeit,  fejlődését  és  a  nyílt  fejlesztői  modell legújabb 

változatát, a wikinómiát.

A második fejezetben az információs gazdaság jellegzetességeit ismertetem, majd alkalmazom 

a szoftverek gazdaságtanának bemutatására, elemzésére. A nyílt fejlesztői modell alakváltozatának 

hatásait az üzleti  modellek változására az Encyclopædia Britannica, az Encarta és a Wikipedia 

példáján  keresztül  is  feltárom.  Az  üzleti  modellek  önmagukban  is  önálló  kutatási  terület 

képezhetnek, ezért az értekezésben az általános megközelítésmódbeli problémák felvetése után 

három  tisztán  nyílt  forráskódon  alapuló  modellt  mutatok  be  azok  főbb  jellemzőivel,  a 

méretgazdaságosság  megközelítésmódjából.  Ismertetem  az  általam  kidolgozott  kettős 

megközelítésű és grafikus ábrázolású SWOT analízis kiterjesztését a nyílt forráskódú szoftverek 

esetében. A globális pénzügyi válság hatásainak elemzése az IT iparra zárja a második fejezetet, 

amely gyakorlati megközelítésmódú összefoglalását adja az addig feltárt elméleteknek.

Sokszor hangzik el a nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatosan, hogy a kormányzatoknak 

be  kell  avatkozniuk  a  piac  működésébe.  A másik,  főként  közgazdasági  nézőpont  szerint  a 

szoftverpiac jól működik, nincs szükség állami beavatkozásra. Ezek a kormányzati szerepvállalás 

és  beavatkozás  melletti,  vagy  elleni  érvek  sokszor  alátámasztás  nélkül  hangzanak  el.  Annak 

érdekében, hogy a két nézőpontot ütköztetni lehessen, szükséges szélesebb körben vizsgálni az 

állami  feladatok  és  az  állami  beavatkozások  mellett,  illetve  ellen  érvelő  hagyományos 

megközelítésmódokat. Az IKT eszközök elterjedésével a kormányzatok szerepe is megváltozott, 

kiegészült. Ezeket az új feladatokat is el kellett látniuk, ezeket az új szerepeket, szerepvállalási 

kezdeményezéseket  is  elemzem  a  fejezetben.  Azzal  érvelek,  hogy  a  kormányzatoknak  a 

szabályozó funkción túlmenően nem kell beavatkozniuk, elegendő az esélyegyenlőség biztosítása 

a két szoftver esetében. Mindazonáltal, mint az IKT javak fogyasztójának, a kormányzatoknak 

saját érdeküket is védeniük kell.
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A negyedik  fejezetben  mutatom  be  a  központi  kezdeményezéseket  a  nyílt  forráskódú 

szoftverek  területén,  valamint  azonosítom  azokat  a  területeket,  ahol  a  FLOSS  sikeresen 

alkalmazható a kormányzatokban, illetve a kormányzatok által. Bemutatom továbbá a Microsoft 

válaszait a kormányzati kezdeményezésekre.

Az ötödik fejezetben az esettanulmányok révén a kormányzat szoftverhasználata által érintett 

területek azonosításával egy korábbi menedzsment modellből kiinduló, de egy általam kibővített 

komplex keretrendszert mutatok be az egyes részterületek szintézisének céljából.

Az értekezést a jövőbeli kutatási irányok, jelen kutatás kiterjesztési lehetőségeinek bemutatása 

zárja,  egyben azt  is  érzékeltetve,  hogy a  terület  folyamatosan megújuló,  dinamikusan változó 

kérdéseket vet fel.
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1. Eredet, definíció, fogalmi rendszer, terminológia

Annak érdekében, hogy az értekezés egységes értelmezést adjon, szükséges a hétköznapi és a 

szakmai  szóhasználatban  elterjedt  és  használt  fogalmak  pontos  definiálása.  Mindez  azért  is 

szükséges, mert a fogalmak használata sok esetben még a szakirodalmon belül sem egységes és 

találkozni  lehet  téves  fogalom  magyarázatokkal  is.  Hipotézisem szerint  sok  félreértés  és 

prekoncepció oka a fogalmi rendszer nem ismeretében keresendő, ezért is fontos a kapcsolódó 

területek azonosítása és feltárása révén megteremteni az egységes terminológiát.

1.1. A szoftver fogalma

A szoftver fogalma a köznyelvben is ismert és elterjedt, ennek ellenére, vagy éppen ezért a 

fogalom  pontos  definiálása nehéz  feladat.  A  szoftver  fogalmának  és  csoportosításának 

meghatározására  többféle  nézőpont  létezik.  Az  értekezés  szempontjából  fontos  a  műszaki 

megközelítésmód bemutatása mellett a jogi terület kiemelése, mivel az egész témakör értelmezése 

szempontjából a jogi megközelítés alapján állítható össze a komplex kép. 

A szoftver megkülönböztetése a hardvertől  a számítástechnika korai  szakaszában nem volt 

egyértelmű,  kezdetben  a  szoftver  szigorúan  a  számítógépek  programjaival  és  a  programozási 

tevékenységgel kapcsolatos fogalom volt. 

A hardver a számítógépek és a hozzá kapcsolódó eszközök fizikai megjelenését reprezentálja. 

A kifejezés eredeti angol jelentése vasáru. A fogalom az eredeti jelentéstartalomból kiindulóan azt 

jelzi, hogy a hardver csupán  – elektronikai, fém- és műanyag alkotóelemekből  álló – műszaki 

eszköz-együttes, amelyre szükség van a számítógép használat során. Ezt az önmagában semmire 

sem  alkalmas  eszköz-együttest  kell  megfelelően  irányítani  annak  érdekében,  hogy  a  kívánt 

feladatot  végrehajtsa.  Erre  az  irányításra  szolgálnak  a  programok,  azok  az  utasítássorozatok, 

amelyek meghatározzák a  számítógép által  végrehajtandó műveleteket.  A  szoftver  a program-

vezérelt  berendezések  általános,  szellemi  összetevője,  egy  általános  kifejezés  a  hardver 

egységeket működtető különböző programok összességére. 

A szoftverfogalom  tágabb  fogalomkörébe  tartoznak  az  utasítások,  utasítások  sorozata  (a 

programok) forráskód vagy bináris tárgykód formában, a dokumentációk, például a felhasználás 

módjairól  szóló engedély, azaz a  licenc,  és a leírások, a rendszerindító és más  beállító  fájlok, 

hangokat, képeket vagy egyéb tartalmakat kódoló multimédia  fájlok és egyebek. [Dudás 2005] 

Másik értelmezés szerint a szoftver is csak adat önmagában.
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A  szoftver  fogalmát  dokumentáltan  –  nyomtatásban  –  elsőként  John  W.  Tukey 

alkalmazta.1958-ban 8

1.2. A szoftverek forráskódja

A  szoftverek  utasítások  sorozatából  állnak.  Az  utasításokat  speciális számítógépes 

programnyelven  (például,  C,  C++,  Java,  stb...)  az  ember  által  könnyen  értelmezhető  és 

szerkeszthető formában írják a szoftverfejlesztők. Ez a kód a szoftver forráskódja, ami a hardver 

általi feldolgozásra még alkalmatlan, ezért szükség van egy speciális (interpreter) programra, mely 

segítségével lefordítják a forráskódot a számítógép által közvetlenül futtatható programmá, ezáltal 

jön létre a program bináris változata.

Amíg  a  program megfelel  a  felhasználó  igényeinek,  nincs  szükség  magára  a  forráskódra. 

Amikor  azonban  változtatni  akarnak  a  program  tulajdonságain,  illetve  az  általa  nyújtott 

szolgáltatásokon,  a  forráskód  változtatására  lehet  szükség,  amihez  nélkülözhetetlen,  hogy  a 

forráskód és a megváltoztatásához szükséges engedély rendelkezésre álljon.

A kereskedelmi  (zárt)  szoftvereknél  a  szoftverfejlesztő  tulajdonában  van  a  forráskód  és 

általában  tiltott  a  re-enginering  típusú  visszafejtése  a  programból,  így  a  felhasználó  nem 

változtathat  magán a forráskódon. Ezzel szemben a nyílt  forráskódú szoftverek  esetében ha a 

felhasználónak változtatásokra van szüksége,  azt  mindig szabadon megteheti  saját  maga,  vagy 

megfizethet más programozót, illetve céget, hogy végezzék el a változtatásokat a részére. Ebben 

az esetben a  felhasználók nincsenek kiszolgáltatva egy programozónak vagy cégnek,  amely a 

forrásokat birtokolja, és monopolhelyzetben van a változtatásokat illetően. Zárt forráskód esetén 

az ilyen jellegű termékcsapdát nem tudja a felhasználó elkerülni,  mivel ha egy újabb változat 

jelenik meg a programból, akkor kénytelen – általában jelentős összegeket kifizetve – frissíteni az 

új változatra. Abban az esetben, ha a cég megszünteti a termék forgalmazását, a felhasználó még 

kiszolgáltatottabb  helyzetbe  kerülhet.  A szabad  szoftverek  esetében  a  forráskód  elérhető,  így 

könnyen készíthető kompatibilis illesztés a már meglévő szoftverekhez, akár évtizedekkel később 

is.

1.3. Jogi területek azonosítása

A szoftverekkel kapcsolatban megkerülhetetlen a jogi megközelítés ismerete, mivel alapjaiban 

határozza meg a  szoftverek területét.  A jogi  vonatkozások érintik  a  szerzői  jogi,  polgári  jogi, 

büntetőjogi, számviteli, adózás rendjéről szóló, vezető tisztségviselők felelősségével kapcsolatban 

8 The Teaching of Concrete Mathematics „The American Mathematical Monthly, vol.  65, no. 1 (Jan. 1958), pp 1-
9.” számában megjelent cikkében.
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a gazdasági és polgári jogi törvényeket. [Ormós 2006] Az egyik legfontosabb aktuális terület, 

aminek nem szoktak megfelelő figyelmet szentelni, a szoftverszabadalmak kérdésköre, amelyet 

külön pontban mutatok be.

Szoftver beszerzésének lehetősége a felhasználók számára kétféle módon történhet. Vagy saját 

maga fejleszti a saját javára, vagy valamilyen módon megszerez egy más által készített szoftvert. 

Egy szoftver megvásárlása a gyakorlatban jogi szempontból kétféle formában történhet: 

✔ a szoftver tulajdonjogának megszerzése,

✔ a szoftver használati jogának megszerzése.

A  beszerzés  formája  a  számviteli  nyilvántartást  is  meghatározza.  Magyarországon  a 

tulajdonjog  megvásárlásával  beszerzett  szoftvert  az  immateriális  javak  között,  mint  szellemi 

terméket  kell  kimutatni,  és  a szellemi termékekre vonatkozó szabályok szerint  kell  a hasznos 

élettartam alatt értékcsökkenteni, hasonlóan a saját fejlesztésű szoftverhez, amit saját előállítású 

eszközként  szintén  az  immateriális  javak  között,  mint  szellemi  terméket  kell  kimutatni.  Ha a 

felhasználó a szoftver tulajdonjogát megszerzi,  a megvásárlástól  kezdve ő szedheti  a hasznait, 

viseli a költségeit, szabadon eladhatja, megváltoztathatja, más használatába adhatja. 

Ha egy társaság egy szoftver licencét vásárolja meg, azaz nem a szoftver tulajdonjogát, hanem 

csak a  használati jogát szerzi meg, akkor nem szellemi terméket vásárol, hanem vagyoni értékű 

jogot. 

A gyakorlatban azonban ritkán fordul elő, hogy a szoftver tulajdonjogát a fejlesztő eladná, az 

rendszerint  a  szoftvert  előállító  cég  tulajdonában  marad,  és  csak  a  licencét  értékesíti  a 

felhasználóknak.

1.4. Szoftverek csoportosítása – Műszaki megközelítés

Műszaki, informatikai megközelítésmódból a szoftverek egymásra épülését, beágyazódását a 

szoftverek  hagyma  modellje ábrázolja  az  1.  ábrán.  Ebben  az  esetben  két  nagy  csoportot 

különböztetünk meg, amelyek tovább bonthatóak alrendszerekre: rendszer, illetve rendszer-közeli 

szoftvereket, valamint felhasználói, alkalmazói szoftvereket. [Raffai 1997] A rendszerprogramok 

a  számítógép  saját  tevékenységét  irányítják,  a  felhasználói,  alkalmazói  programok  pedig  a 

felhasználó problémáit oldják meg.

13



Eredet, definíció, fogalmi rendszer, terminológia

 1.  Rendszer, illetve rendszer-közeli szoftverek  a számítógép működtetésére szolgálnak a 

gép  összehangolt  vezérlését biztosítják,  és  lehetővé teszik  a  különféle  alkalmazói 

szoftverek fejlesztését, módosítását. 

 1.1. BIOS. Feladata  a  számítógép  egységeinek  bekapcsolás  utáni  ellenőrzése, 

alapfunkcióinak  irányítása,  az  ember  és  a  gép  közti  kommunikációt biztosító 

program (operációs rendszer) megkeresése.

 1.2. Operációs rendszerek. Feladata a hardver működtetése, az erőforrások kezelése. 

A hozzátartozó segédprogramokkal és könyvtárakkal a legalapvetőbb  funkciókat 

teszi elérhetővé a felhasználó, illetve a többi szoftverfajta számára.

 1.3. Szoftverfejlesztő  eszközök. Olyan  programok,  amelyek  segítségével  a 

programozók  a  számítógépes  szoftvereket  fejlesztik.  Ide  tartoznak  a 

fordítóprogramok, amelyekkel elkészíthetőek a gép által végrehajtható formátumú 

binárisok, valamint a fejlesztési keretrendszerek. A közös ezekben a szoftverekben, 

hogy más szoftverek készíthetők a segítségükkel. 

 2.  Felhasználói és alkalmazói szoftverek.  Az operációs rendszer szolgáltatásain keresztül 

használják  a  hardvert.  A felhasználó  számára  általános/célfeladatok  ellátását  teszik 

lehetővé.  Az  irodai  programcsomagok,  web-böngészők,  tervezőszoftverek, 

vállalatirányítási  programok,  játékprogramok,  szimulátorok,  orvosi  diagnosztikai 

programok mind ebbe a  kategóriába tartoznak. A segédprogramok az operációs rendszer 

szolgáltatásait  kibővítő  speciális programok,  amelyek  valamilyen  feladat  elvégzésére 

készültek,  pl.  tömörítők,  víruskeresők,  stb.  Az  egyedi  felhasználói  szoftvereket  a 

felhasználó speciális igényeinek megfelelően fejlesztik ki. 
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1.5. Szoftverek csoportosítása – Jogi megközelítés 
„A szerzői jog fogalma nem létezett a régi időkben, amikor a 

szerzők  gyakran  másolták  más  szerzők  műveit.  Ez  a  gyakorlat 
hasznos  volt,  és  ennek  köszönhetjük,  hogy  sok  szerző  műve  – 
hacsak részben is – fennmaradt. A szerzői jog rendszere kifejezetten 
azért jött  létre, hogy a  szerzőség intézményét támogassa. Abban a 
közegben, amire kitalálták (könyvekre) – amelyeket gazdaságosan 
csak  nyomdában  lehetett  másolni  –,  nem tett  nagy  kárt,  és  nem 
akadályozott meg senkit a könyvek elolvasásában.” 

Richard Stallman

A szoftverek csoportosítása a beszerzési és felhasználási jogosultság alapján is történhet, amit 

a jogi megközelítésű csoportosítás mutat be.

A szerzői  jog  a  szoftverek  legáltalánosabb jogvédelmi  formája.  [Working  group on  Libre 

Software Free Software/Open Source 2000] A szoftverek szerzői jogi védelme mintegy húszéves 

múltra tekint vissza, ugyanakkor napjainkban is élő problémákat vet fel.

A magyarországi „szerzői jogi törvény saját maga definiálja a szoftver fogalmát, ideértve a 

számítógépi  programalkotásokat  és  a  hozzájuk  kapcsolódó  dokumentációt,  akár  forrás-  vagy 

tárgykódban, vagy bármilyen más formában rögzített módon való megjelenésüket.” [Dudás 2005] 

„Az amerikai  szerzői  jogi  törvény (USA Copyright  Act)  szabályozása  szerint  a  számítógépes 

program  olyan  utasítások  sorozata,  melyek  számítógépben  történő  közvetlen  vagy  közvetett 

alkalmazása meghatározott eredmény létrehozását célozza.” [Dudás 2005] 

A  szerzői  jog  szerint  a  szoftvert  felhasználni,  terjeszteni  csak a  szerző  által  kinyilvánított 

engedély birtokában, és annak feltételeivel összhangban lehet. 

A  szoftverlicenc-szerződés  tartalmazza  a  szoftver  használatával  kapcsolatos  jogokat  és 

kötelezettségeket.  A  szerződés  tartalmát  a  gyártó  egyedileg  határozza  meg,  és  a  felhasználó 

szerződési szabadsága többnyire csupán a szerződés elfogadásában/el nem fogadásában nyilvánul 

meg. Egyedi szerződések szinte kizárólag a speciális, egyedi fejlesztésű termékeknél figyelhetők 

meg. A szerződés feltételeinek elfogadása ráutaló magatartással, a szoftver használatával valósul 

meg, egyes esetekben a szoftver csomagolásának felbontása is lehet a szerződés létrejöttének jele. 

A szoftverek különböző  kategóriákba történő elhatárolását, a felhasználási feltételektől és a 

hozzájuk kapcsolódó felhasználói jogoktól függően tehetjük meg, amit a szoftverlicenc-szerződés 

tartalmaz.  Attól függően, hogy a licencszerződésekben milyen arányban védik a szerző jogait, 

illetve  milyen  mértékben  adnak  a  felhasználóknak  jogosítványokat,  a  licencszerződések  több 

csoportját, típusát különíthetjük el. [Gross 2001]
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A szoftverek megkülönböztetésének szempontjai a következők lehetnek:

✔ A  szoftver  ingyenesen  beszerezhető,  vagy  kizárólag  pénz  ellenében  lehet  legálisan 

felhasználni.

✔ A szoftver használatára állnak-e fenn korlátok (a felhasználó személyéhez (magánszemély, 

cég), a felhasználás céljához, időtartamhoz vagy egyéb feltételhez kötött 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?

A  szoftverek  licencelése  szempontjából  alapvetően  három  csoportot:  a tulajdonosi  

(proprietary) szoftvereket  és  a  nyílt  forráskódú szoftvereket,  valamint  a  köztesen elhelyezkedő 

félszabad szoftverek  csoportját  (a szoftver felhasználásának célja, vagy a felhasználó személye 

szerint  más-más licencfeltételek meghatározásával)  szoktak megkülönböztetni. Ennél a helyzet 

azonban jóval bonyolultabb. Az általánosan ismert üzleti szoftver – shareware - freeware – szabad 

szoftver főkategórián belül jóval több kategória figyelhető meg.

A szabad szoftverek és a kereskedelmi termékek licencei nagymértékben eltérnek egymástól, 

de mindkettő célja a felhasználási jogok szabályozása. A kereskedelmi szoftverek tiltó, korlátozó 

rendelkezéseivel  szemben  a  szabadszoftver-licenc  feltételeinek  célja  a  szoftverrel  kapcsolatos 

szabadságjogok (a  felhasználás,  a  forráskód hozzáférés,  módosítás  és  a  terjesztés)  megőrzése. 

[László 2004] 

A szabad és a nyílt forráskódú szoftver közös unióval rendelkezik. Az USA-ban 1989-ig nem 

álltak szerzői jogvédelem alatt a szoftverek9, állami megrendelésre készültek, így a public domain 

kategóriába kerültek  automatikusan.  A  public  domain  kifejezés  többféle  értelmezésben 

használatos, de leggyakrabban azt értik alatta, amikor a szerző mindenféle jogáról lemond, és a 

szoftver felhasználására semmiféle korlátozás vagy szabály nincs. A korlátozásmentességgel az a 

probléma állhat elő, ami az amerikai mozi-ipar esetében is megfigyelhető, miszerint előszeretettel 

használnak fel „public domain” kategóriájú műveket, amiért azután már jogdíjat kell fizetniük az 

azt  felhasználóknak. Szoftverek esetében ezért  is  fontos a megfelelő licencelés, mert  mint azt 

bemutatom,  ezzel  megakadályozható  a  szoftver  bezárása. Gambardella  és  Hall  (2006)  szintén 

azzal  érvel,  hogy  szükséges  az  intézményi  háttér  megteremtése  annak  érdekében,  hogy  a 

köztulajdon valóban köztulajdon maradjon. Ennek egyik legjobb megvalósult példáját – a később 

9 Amerikai Egyesült Államoknak a Berni Egyezményhez való csatlakozásáig. [Dudás 2005]
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ismertetésre kerülő – copyleftben látják. 

1.5.1. Tulajdonosi szoftverek 

A tulajdonosi szoftverekről akkor beszélhetünk, amikor a szoftver használatára, terjesztésére, 

vagy kódjának megismerésére bármilyen korlát  fennáll.  Itt  a megkülönböztetés alapja nem az 

ingyenesség,  ebben a  kategóriában is  léteznek ingyenesen  beszerezhető  és  vegyes  licencelésű 

programok. 

Kereskedelmi szoftverek

A kereskedelmi licencek jellemzően a felhasználás feltételeit, a biztonsági másolat készítését, 

a  jogok,  korlátozások,  terjesztés  tiltását;  visszafejtés  tiltását  (tilos  a  szoftver  belső működését 

elemezni,  tilos  a  szoftvert  bármilyen  úton  megváltoztatni  stb.)  szabályozzák.10 Külön  ki  kell 

emelni, hogy a kódvisszafejtést különböző országok jogrendjei eltérő módon szabályozzák,  van 

ahol ez nem ütközik jogszabályokba.

A kereskedelmi szoftverek legfontosabb jellemzői:

✔ Szerzőjük kifejezetten kereskedelmi forgalomba hozatal céljából hozza létre ezeket.

✔ Kizárólag ellenérték fejében szerezhetők be jogszerűen.

✔ A forráskód zárt, csak pénzért (vagy pénzért sem) szerezhető be.

✔ Felhasználására általában nem áll fenn korlát.

✔ A program terjesztése szigorúan tiltva.

✔ Forráskód  megismerésére  vonatkozó  minden  törekvés  tiltva  (kódvisszafejtés, 

visszafordítás, belső felépítés elemzése).

✔ Másolatkészítés szabályai jól körülhatárolva (nincs megtiltva, de másolatok száma, 

módszer alkalmazása kijelölve).

✔ Garancia vállalása általában csak az adathordozók használhatósága tekintetében.

✔ Dokumentáció minden esetben, de az nem mindig papír alapú.

✔ Felhasználási költségeiket alapvetően meghatározza a mennyiségi licenc.

10 A következő idézet a Microsoft XP operációs rendszerének EULA szerződéséből jól illusztrálja a kereskedelmi 
szoftverek  korlátozásait:  „A Microsoft  szoftvereit  a  felhasználók  használatra  kapják,  azok  nem  kerülnek  a 
tulajdonukba. Az Amerikai Egyesült Államok törvényei és a nemzetközi szerzői jogi szabályozás értelmében a 
felhasználó korlátozott jogokkal rendelkezik a Microsoft szoftverek telepítését, másolását és futtatását illetően. A 
végfelhasználói licencszerződés (EULA) tartalmazza a Microsoft szoftverek használatával kapcsolatos jogokat és 
korlátozásokat. A Microsoft szoftver használata előtt a felhasználó köteles elfogadni a licencszerződést. Az EULA 
csak egy része a jogszerűen licencelt eredeti szoftver azonosítási folyamatának.”
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Freeware programok

A „freeware” licenccel ellátott program szabadon, de csak változatlan formában terjeszthető, 

és semmilyen ellenszolgáltatás nem kérhető érte. A forráskód általában nem elérhető, amennyiben 

rendelkezésre áll, általában nem módosítható és nem terjeszthető a módosítás. (Például az Adobe 

PDF olvasó szoftvere ingyenes, míg a PDF-et létrehozó szoftverért már fizetni kell.)

Shareware programok 

A shareware kategóriája egy pénzért árult szoftver ingyenes próbaverziója, mely általában sok 

megkötöttséget  tartalmaz,  és  legtöbbször  csak  arra  alkalmas,  hogy a  felhasználó  eldönthesse: 

érdemes-e megvennie ezt a programot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a forgalmazó által a 

licencben megadott feltételek mellett a leendő felhasználó felmérheti a szoftver képességeit.  A 

shareware programok átmenetet képeznek az ingyenes és a kereskedelmi szoftverek között.

Trialware

A shareware-hez hasonló kategória. Ezek a szoftverek is kipróbálhatóak, mintegy járulékként 

jutnak a programok a felhasználóhoz egy másik szoftver vagy éppen hardver vásárlását követően. 

Fontos azonban, hogy ezeknek a programoknak a szabad terjesztése nem engedélyezett.

Ad-powered

Ebben  az  esetben  is  ingyen  jut  a  felhasználó  a  programhoz,  ugyanis  annak  létrejöttét  a 

kezelőfelületen  reklámot elhelyezők  finanszírozzák.  Ezek  internetfüggő  programok,  hiszen  az 

online kapcsolat elengedhetetlen a reklámfelületek frissítéséhez.

Limited edition

Ez a szoftverfajta szintén rokonságban áll az előzőekkel, bár itt  nem időkorlát van, hanem 

bizonyos funkciók működését korlátozta a gyártó.

Egyéb speciális tulajdonosi licenc megoldások 

Léteznek egyéb  speciális tulajdonosi licenc megoldások is, például a „cardware”: nem jogi 

fogalom,  hanem csak  egy kérés  a  szerző  részéről.  Az  ilyen  és  ehhez  hasonló  fogalmak  arra 

utalnak, hogy a szerző valami jelképes támogatást vár a szoftverért (jelen esetben egy képeslapot), 

miáltal motiválva érezheti magát, hogy a szoftver fejlesztését tovább folytassa. Általában emellett 

a szerző mellékeli a pontos szabályokat is a szoftver felhasználhatóságával kapcsolatban. 
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1.5.2. FLOSS licencek
„Nem léteznek nyílt  forráskódú szoftverek.  Csak szoftverek 

léteznek, nyílt forráskódú licenccel... ”

Stephen Downes

A szellemi tulajdon kérdésköre kiemelten fontos a nyílt forráskódú szoftverek esetében is. A 

nemzetközi jog által alkalmazott négy elv közül, amely a szellemi tulajdon védelmére irányul, a 

szerzői jog (copyright), és a márkavédjegy alkalmazható a FLOSS esetében. A szabadalmak az 

EU-ban  jelenleg  nem alkalmazhatóak  szoftvertermékre.  A szabadalmi  kérdéskört  a  következő 

pontban részletesen fejtem ki. A piaci  titok nyilvánvalóan nem alkalmazható a nyílt  forráskód 

esetében,  mióta  ez  ismeretlenséget  vár  el  azáltal,  hogy  nem  engedi  hozzáférhetővé  tenni  a 

forráskódokat  a  szoftverek  esetében,  vagy  korlátozza  a  változtatásokat,  a  továbbértékesítést, 

illetve a változtatott termék terjesztését. [Working group on Libre Software Free Software/Open 

Source  2000]  Välimäki  (2005)  további  mély  és  releváns  analízisét  adja  a  FLOSS  licencek 

fejlődésének.  Henley-Kemp  (2008)  a  nyílt  forráskódú  szoftverekkel  kapcsolatos  további 

szoftverjogi áttekintést ad, kiemelve a FLOSS licencekkel kapcsolatos jogi problémákat.

A FLOSS licencei esetében is a szerzői jogot alkalmazzák. Ennek az az ésszerű magyarázata, 

hogy a köztulajdonba (public domain) helyezett szoftverek mentesek a kötöttségektől, azonban – 

amint azt korábban már bemutattam – ez egyben azt is jelenti, hogy a zárt forráskód is előállítható 

akár változtatás nélkül is. Szükség van tehát a FLOSS esetében is a licencelésre, ami lehetővé 

teszi  a  jog  kikényszerítését.  Mivel  a  szerzői  jog  alapesetben  nem  engedélyezi  a  szoftver 

továbbterjesztését (sem a használatát), a továbbterjesztés csak úgy oldható meg, ha a licencben 

speciális engedélyeket biztosítanak erre. A licenc kikényszerítheti, hogy a továbbterjesztő eleget 

tegyen bizonyos feltételeknek. Így a szabad szoftverek nem teljesen mentesek a kötöttségektől, 

viszont megadják a felhasználóknak mindazon lehetőségeket, amelyekre a megfelelő felhasználás 

érdekében szükségük lehet. Ezzel egyidőben a szerzők jogai is megfelelő védelem alatt állnak.

A szabad  szoftverlicenc  alatt  álló  programok  szabadon  használhatóak,  nem  állnak  fenn 

megkötések a  használó alanyára,  a  használat  időtartamára,  a  felhasználó  szervezeti  formájára, 

vagy egyéb körülményre. A program forráskódja megismerhető, és ezáltal a program módosítható, 

valamint ennek alapján új program (származék) hozható létre.

A FLOSS szoftverek felhasználásának szabályozására többféle felhasználási szerződés létezik 

párhuzamosan.  A  pontos  fogalom  magyarázathoz  szükséges  a  szabad  szoftver  és  a  nyílt  

forráskódú licencek megkülönböztetése, azonban a további fejezetek tárgyalása szempontjából a 

legfontosabbként  számon  tartott  feltételeket,  a  forráskód  elérhetőségét  és  módosíthatóságát 
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veszem figyelembe. A szabad szoftveres licencek egyben nyílt forráskódú licencek is, ez fordítva 

viszont  nem igaz.  A nyílt  forráskódú szoftverek  licencei  megengedőbb feltételeket  szabnak a 

módosítás  és  a  későbbi  üzleti  felhasználás  terén.  A  csak  üzleti  célú  felhasználások 

megakadályozása érdekében jött létre a copyleft eljárás. A ténylegesen szabad szoftver szabad is 

marad. A GNU GPL licenccel kiadott szoftvereknek a későbbiekben sem szabad „nem szabad” 

(azaz  zárt)  programok  részeivé  válniuk. Ahhoz,  hogy  a  szoftver  szabad  maradjon,  megfelelő 

szerzői jog és licenc hatálya alatt kell kiadni.  Ezeket a feltételeket a GNU GPL licenc teljesíti a 

legmesszemenőbbig. 

GNU GPL

A legtöbb  FLOSS licenc  az  USA szigorú  jogi  környezetében  készült.  Ami  egyben  azt  is 

jelenti, hogy a  kontinentális jogrendszerben az elfogadottsága más lehet. Ennek ellenére, amint 

bírósági ítéletek11 is szemléltetik, Európában is elfogadott a szabad szoftver legismertebb alapvető 

licence a GNU-GPL12. 

A GNU General Public License - GPL – Szoftver közreadási szerződés. A GNU GPL és a 

GNU LGPL licencek kialakításakor a cél egy általánosan használható, copyleft védelmet nyújtó, 

szabad szoftverek számára készült licenc-szerződés biztosítása volt a szabad szoftvereket fejlesztő 

közösségek számára. 

A copyleft kifejezés egy angol szójáték, a copyright megfordításának eredménye. A copyleft 

lényege, hogy a jog adta eszközöket nem az adott szellemi termék terjesztésének gátlására, hanem 

11 Az az első bírósági ítélet 2004-ben született a müncheni kerületi bíróságon, amely kimondta a GPL érvényességét. 
A német bírósági ítélet: http://www.jbb.de/urteil_lg_muenchen_gpl.pdf Letöltve: 2004. 07. 23. Az angol fordítás: 
http://www.jbb.de/judgment_dc_munich_gpl.pdf  „A  müncheni  kerületi  bíróság  ideiglenes  intézkedést 
foganatosított  a Sitecom  Germany  GmbH-val  szemben. A  Sitecom  vezeték-nélküli  routereket  forgalmaz, 
amelyeket  a  GPL licenc  alá  eső  netfilter/iptables  projekt  által  fejlesztett  szoftver  hajt.  A bíróság  döntésének 
értelmében  az  intézkedés  elmarasztalhatja  a  Sitecom-ot,  ha  az  nem  teljesíti  a  GPL-ben  leírt  feltételeket. 
Pontosabban, ha nem adja ki a routereket hajtó szoftver kódját. A netfilter csapat meg tudott egyezni a GPL vita 
kérdésben az Securepoint-tal, az ASUS-szal, a Fujitsu-Siemens-szel és az Allnet-tel is.”

Egy másik, szintén német bírósági ítélet: Skype wegen GPL-Verletzung verurteilt Landgericht München I: GPL muss 
exakt eingehalten werden (2007), http://www.golem.de/0707/53684.html

12  GNU GPL első verziója 1989. februárjában, a GPL v2-es verziója 1991. júniusában  jelent meg. A kettes verzió a 
szabad szoftverek alapvető licence lett. A hármas verzió 16 év után 2007. június 29-én jelent meg – 18 hónapnyi 
konzultáció,  négy  tervezet  és  több  ezer  hozzászólás  után.  Az  informatika  területén  végbement  változások 
(szoftverszabadalmak,  DRM  technológia,  beépített  szoftvert  használó  készülékek  elterjedése,  szoftver,  mint 
szolgáltatás)  generálta  kihívások,  valamint a  Microsoft  és  egyes  nyílt  forráskódú szoftvereket  fejlesztő cégek 
megállapodásai tették szükségessé az új verzió megjelentetését. A 3-as változat megosztotta a fejlesztőket is: a 
kizáró technológiákkal  kapcsolatos megfogalmazás a licenc szövegében, a felhasználók szabadalmi védelmére 
vonatkozó  új  rendelkezések,  és  a  záradék,  melyet  arra  terveztek,  hogy  elejét  vegye  az  olyan  újraterjesztési 
megállapodásoknak, mint amilyet a Microsoft és a Novell kötött.

A  GNU  GPL  v3  nem  hivatalos  magyar  fordítása  elérhető  a  http://gnu.hu/gplv3.html  oldalról.  Fontos,  hogy 
hivatalosnak csak az eredeti angol nyelvű verziót fogadja el a licencet kiadó FSF. Ennek oka, hogy költséges lenne 
hitelesített szakfordítást rendelni, aminek hiányában – véleményük szerint – egy félrefordítás jogi problémákat 
okozhatna nemcsak az adott nyelvterületen, hanem az egész szabad szoftveres mozgalmon belül. A nem hivatalos 
fordítások az FSF weboldaláról elérhetőek. „Ez a GNU General Public License nem hivatalos magyar fordítása. A 
fordítást  nem  a  Free  Software  Foundation  adta  ki,  és  jogi  értelemben  nem  határozza  meg  a  GNU  GPL-t 
felhasználó szoftverek terjesztési feltételeit – e tekintetben csak a GNU GPL angol nyelvű verziója irányadó.”
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a  megkötések  kiküszöbölésére  használják  fel,  így  garantálva a  felhasználás  szabadságát  a 

módosított  változatokra nézve is.  Szimbóluma a copyrightot  jelképező © megfordítása, amely 

szimbólumnak azonban a jog nem tulajdonít jelentést. (Wikipedia) 

Ez nem azt jelenti, hogy a copyleft értelmezhetetlen a jog számára, amit az is bizonyít, hogy 

„az egyik amerikai fellebbviteli bíróság precedensértékű ítéletében 2008-ban úgy döntött, hogy a 

nyílt  forráskódú  szoftverek  licencfeltételeinek  megszegése  ugyanúgy  a  szerzői  jogok 

megsértésének számít, mint mikor fizetős szoftverrel teszi valaki ugyanezt.13 Lawrence Lessig, a 

Stanford  Egyetem jogi  karának  professzora  hatalmas  áttörésnek nevezte  az  ítéletet,  amely  az 

ingyenes,  nyílt  forráskódú  alkalmazásoknak  és  fejlesztéseknek  éppúgy  biztosítja  a  szellemi 

tulajdon védelmét, mint az eleve üzleti célra kidolgozott szoftvereknek. Ez a gyakorlatban azt 

jelenti,  hogy  ha  valaki  nem  tartja  be  az  egyébként  ingyenes  és  bárki  által  felhasználható 

alkalmazások felhasználási feltételeit, ugyanúgy törvényt szeg és perelhető, mintha mondjuk egy 

drága, fizetős szoftver kódjait használná fel illetéktelenül.”

A GNU GPL licenc alatt álló szoftver terjesztésének jogi szabályai

✔ A változatlan másolás szabálya: a program szabadon terjeszthető, de csak pontosan abban 

a formában, ahogyan a terjesztő hozzájutott (azaz, ahogy a program készítője azt kiadta). 

Különösen vonatkozik ez a szabály a copyright-ot, illetve a  garancia feltételeit (vagy a 

garancia hiányát) leíró, továbbá a GPL licencre utaló dokumentumokra, amelyet mindig a 

programmal együtt kell terjeszteni.

✔ Az  együtt  terjesztés  szabálya:  GPL  licenc  alatt  kiadott  programmal,  vagy  annak 

származékával együtt kizárólag olyan programot lehet terjeszteni, amelyre szintén GPL 

licenc vonatkozik.

✔ A terjesztésért, vagy az esetleges garancia vállalásért lehet pénzt kérni.

✔ A forráskód  terjesztésére  többféle  módot  kínál  a  GPL,  amelyek  közül  a  programmal 

együttes terjesztés az általános megoldás, de szigorú szabályok szerint lehetőséget nyújt a 

forráskód utólagos hozzáférhetővé tételére is (legalább 3 évig, max. fizikai költségek árán, 

további terjesztés csak nonprofit lehet).

✔ A programot  minden egyes  terjesztéskor  ugyanezekkel  a  feltételekkel  kell  továbbadni, 

ezen feltételeket korlátozni nem lehet, ha a terjesztési feltételeket a terjesztő jogi okokból 

(pl. bírósági ítélet) nem tudja teljesíteni, akkor egyáltalán nem terjesztheti a programot.

13  Az  ítélet  annak  kapcsán  született,  hogy  Matthew  Katzer  szoftverfejlesztő  a  feltételek  betartásának  teljes 
mellőzésével  használta  fel  Robert  Jacobsen  alkalmazásának  nyílt  forráskódjait  saját,  pénzért  értékesített 
szoftveréhez. A nyílt forráskódú licencek ugyanakkor a felhasználás feltételéül szabják, hogy a kódokat átvevő 
fejlesztők termékükön tüntessék fel az eredeti szerző nevét, vagy általában a fájlok forrását, valamint azt, hogy 
miben módosítottak ők a kódokon. Forrás: Megerősítést nyert a nyílt forráskódú szoftverek szerzői jogi védelme 
(2008) http://hirek.prim.hu/cikk/68722/ 
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A GNU GPL licenc alatt álló szoftver módosításának jogi szabályai

A program, vagy annak részei módosíthatóak, de az így létrejött programon alapuló munkát 

csak az alábbi szabályok szerint lehet terjeszteni14:

✔ Az új munkában megjegyzéseket kell hagyni a módosítás tényéről és dátumáról;

✔ A programon alapuló munkát (lásd fent) csak GPL licenc alatt lehet publikálni/ terjeszteni;

✔ Ha  az  új  program  interaktív  (a  felhasználó  a  program  futása  során  kommunikál a 

programmal valamilyen formában - tehát a legtöbb program ilyen), akkor a programnak a 

következő információkat kell kiírnia:

- a program copyright alatt áll,

- a garancia feltételeit,

- a program szabadon terjeszthetőségének tényét,

- a licenc megtekintésének módját.

Amennyiben  az  új  munka  elkülöníthető  részei  nem  GPL  licenc  alatt  kiadott  program 

származékai, azokra nem kötelezőek a GPL szabályai kivéve, ha a program elkülönített részeit 

együtt terjesztik. 

A GPL kimondja, hogy a termékre nem áll fenn  garancia és a program használatából eredő 

károkért a szerző nem vállal felelősséget, kivéve természetesen, ha a szerző vagy a terjesztő a 

programra garanciát vállalt.

A szabadszoftver-licenc óriási előnye az, hogy a terjesztésnek nincs mennyiségi korlátja.

Léteznek nem copyleft  hatálya alá tartozó szabad szoftverek is,  amelyek esetében a  licenc 

megengedi a forráskód módosításának vagy egészének zárttá tételét. Ez viszont nem felel meg a 

copyleft  definíciónak,  mivel  nem  biztosítja  tovább  az  alapvető  jogok  szabadságának 

folytonosságát. Ettől a korlátozó kitételtől eltekintve ezek a szoftverek is szabad szoftverek, de 

nem érvényes rájuk a GNU GPL és a copyleft előírása. Ezen licenc alapján építik be termékeikbe 

a  zárt  forrású  szoftvereket  fejlesztő  cégek  az  ilyen  alkalmazásokat.  Például  a  Sun  Industry 

Standards  Source  License  (SISSL)  –  az  OpenOffice.org  licence,  amely  alapján  a  Multiráció 

elkészítette az EuroOffice irodai programcsomagot, amelynek professzionális változata már zárt 

forrású.

14  Webes  alkalmazások  esetében  viszont  előfordulhatott,  hogy  a  GPL  alatt  kibocsátott  szoftvert  a  fejlesztő 
módosította,  és  a  módosított  verziót  futtatta  egy  hálózati  kiszolgálón  anélkül,  hogy  a  forrást  kiadta  volna. 
Terjesztés valójában nem történik,  így a  hagyományos licencek értelmében a forrást  sem kell  kiadni.  Ezáltal 
viszont a változtatások nem kerültek vissza a közösséghez. Erre a problémára nyújt megoldást a Free Software 
Foundation  (FSF)  2007.  november  19-én  kiadott  GNU Affero  General  Public  License  v3.  licence.  A licenc 
kiadásával  az  FSF célja  az,  hogy előmozdítsa  a  hálózat-orientált  programok körüli  felhasználói  és  fejlesztői 
közösségek  létrejöttét.  Az  AGPL licenc  esetében  a  webes  alkalmazás  minden  felhasználójának  joga  van  az 
alkalmazás forráskódjának elérésére és a licenc szerinti felhasználására.
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A Szabad  Szoftver  Alapítvány  a  szabad  szoftveres  licenceket15 a  következő  szempontok 

szerint csoportosítja:

✔ Megfelel-e  a  szabad  szoftver  licencnek,  a  szabad  szoftver  definíciójának feltételei 

teljesülnek-e szellemükben és szó szerint is?

✔ A licenc Copyleft licenc?

✔ Kompatibilis-e a GNU GPL-lel?

A szabad szoftveres licencek néhány közös jellemzője:

✔ A szoftver akárhány számítógépre telepíthető. 

✔ Tetszőleges számú felhasználó használhatja egyszerre. 

✔ A szoftverről  akármennyi másolat  készíthető,  és ezek bárkinek továbbadhatók (szabad, 

más néven nyílt terjesztés). 

✔ A szoftver  módosítására  nem  vonatkoznak  megkötések  (kivéve  bizonyos  feljegyzések 

változatlanul hagyását). 

✔ A szoftver korlátozás nélkül terjeszthető, akár el is adható. 

A Nyílt Forráskódú Iniciatíva  (OSI) által jóváhagyott  nyílt forráskódú szoftverlicencek,  16 

azok a szoftverlicencek,  amelyek a nyílt  forráskód definíciójának  megfeleltek.  Az OSI Licenc 

vizsgálati eljárásának célja annak biztosítása, hogy a „nyílt forráskódú”-ként megjelölt licencek és 

a  szoftver  megfeleljen  a  meglévő  közösségi  elvárásoknak  és  normáknak. Az  eljárás  célja 

biztosítani,  hogy  az  elfogadott  licencek  megfeleljenek  a  nyílt  forrás  definíciójának,  valamint 

megakadályozni  a  licencek  számának  elburjánzását,  a  licencek  duplikálódását, továbbá  a 

haszontalan licencek kialakulását.

Sokan írnak saját licenceket. Ezzel az a probléma, hogy egy megfelelő szabályozást biztosító 

licenc megírása igen bonyolult kérdéseket vet fel. Az ilyen licencek szóhasználata sok esetben 

kétértelmű, továbbá gyakoriak az egymással ütköző feltételek is. Még nehezebb egy olyan licenc 

megírása,  amely egy bíróság előtt  is  megállná a  helyét,  viszont rendelkezésre áll  néhány már 

megírt licenc, amelyek közül valószínűleg valamelyik megfelel az igényeknek. 

15 Free Software Foundation. Licenses, http://www.fsf.org/licensing/licenses/ 
16 Open Source Licenses, http://opensource.org/licenses
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Európai Uniós Nyílt Forráskódú Licenc

Az Európai  Unió  is  megalkotta  saját  licencét.  Az  IDA és  IDABC  keretében  kifejlesztett 

eszközöket  az  európai  intézményeken  kívüli  közigazgatási  szervek  az  Európai  Bizottság  által 

adott licenc alapján használják, mivel az eszközök szerzői joga az Európai Közösséget illeti meg, 

amelyet a Bizottság képvisel. Egy ideje megnövekedett az érdeklődés a szoftverek forráskódjának 

olyan  licenc  alapján  történő nyilvánosságra  hozatala  iránt,  amely  nem korlátozná  a  forráskód 

felhasználását és módosítását. Az eredeti EUPL licencet az IDABC célkitűzéseivel összhangban 

ilyen szoftverekhez hozták létre.  A licenc szövegezése általános,  így használható származékos 

alkotásokhoz, egyéb alkotásokhoz, és használhatják más licenciaadók is. E licenc haszna az, hogy 

a közszféra szoftvereinek összességéhez létrehozott közös keret elfogadásával megerősíti a jogi 

interoperabilitást. [EUPL Preambulum 2009]

Az Európai Uniós Nyílt Forráskódú Licenc (EUPL) v.1.0-ás változata 2007. január 9-én jelent 

meg angol, német és francia nyelven. 2008. január 9-én a második döntéssel, az Európai Bizottság 

az EU összes hivatalos nyelvén megjelentette és elfogadottá tette a licencet.  Az 1.1-es változatot 

2009.  január  9-én  [EUPL  2009]  fogadták  el,  amely  a  Nyílt  Forráskódú  Iniciatíva  (OSI) 

jóváhagyását is megkapta 2009. március 4-én, mint nyílt forráskódú licenc. 17

Az 1.1-es verzió nem tartalmaz jelentős változtatásokat a korábbi szöveghez képest, néhány 

bekezdés  változott  kismértékben,  az  OSI-val  folytatott  egyeztetések  eredményeképpen.  A 

lényeges  változtatás,  hogy  míg  az  1.0-ás verzió  kötelezővé tette  a  licenc  újabb  változatának 

megjelenését követően annak alkalmazását, szemben például a GPL-lel, ahol az újabb  verziójú 

licenc alkalmazása opcionális.  „A Licenc új változata attól az időponttól  kötelezi Önt,  amikor 

tudomást szerez a közzétételéről.”Az 1.1-es verzióból kikerült ez a szigorú kikötés.

Bruce  Perrens18,  a  nyílt  forráskód  definíciójának  megalkotója  szerint  a  nyílt  forráskódú 

licencek számának növekedése figyelhető meg, és nincs szükség további licencekre, köztük az 

EUPL-re  sem.  Patrice-Emmanuel  Schmitz,  az  EUPL licence  egyik  szerzője  részben  egyetért 

Perrens-sel,  azonban véleménye szerint  Perrens egy fontos  momentumot nem vett figyelembe, 

miszerint a licenc 22 különböző nyelven biztosít azonos jogkövetkezményeket.

Az EUPL licenc az EU mind a 22 hivatalos nyelvén19 elérhető. Ezek a nyelvi verziók azonos 

értékkel bírnak, azonos jogkövetkezményeket biztosítanak, ezáltal a fejlesztők bármelyik nyelvi 

17 EU: Open Source Initiative approves European Union Public licence, http://www.osor.eu/news/eu-open-source-
initiative-approves-european-union-public-licence

18 Open Source Licenses: EUPL got OSI Approval, but Still Doesn’t Show Up (2009), 
http://robertogaloppini.net/2009/03/20/open-source-licenses-eupl-got-osi-approval-but-still-doesnt-show-up/

19 „E Licenc bármely az Európai Bizottság által jóváhagyott más nyelvű fordítása azonos joghatással rendelkezik. A 
szerződő felek szabadon használhatják a Licenc általuk választott nyelvre fordított változatát.” (EUPL v 1.1 13. 
Vegyes rendelkezések)
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változatot választhatják. Az EUPL határozott előnye a GPL licenccel szemben, hogy mind a 22 

nyelvi változat hivatalos licenc, szemben a GPL-lel, ahol csak az eredeti angol jelenti a hivatalos 

verziót.  Mindazonáltal  az  EUPL licenc  nem kapott  akkora  nyilvánosságot,  mint  a  GPL 3-as 

verziója.

1.5.3. Félszabad szoftverek

A tulajdonosi és a szabad szoftverek kategóriája között található egy vegyes licenctípus, amely 

a  felhasználó  személyétől,  illetve  a  szoftver  felhasználásának  céljától  teszi  függővé  annak 

helyzetét.  Általában  a  magáncélra  és  üzleti  célra  való  felhasználást  különböztetik  meg.  Az 

oktatásban való felhasználás rendszerint a magáncélú felhasználásnak felel meg. „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  szoftverekként  jelennek  meg.”  [Gross 

2001] A szabad  szoftveres  nézőpontból  félszabad  szoftver  alatt  azokat  a  szoftvereket  érjük, 

amelyek  ugyan  nem  szabadok,  de  az  egyén  számára  biztosítják  a  lehetőséget  a  használatra, 

másolásra,  megváltoztatásra,  amennyiben ezek nem kereskedelmi célt  szolgálnak. Ugyanakkor 

ezek a programok nem építhetőek be egy copyleft licencelésű rendszerszoftverbe. [Dudás 2005]

A licenceknek a már említetteken kívül még természetesen számos típusa létezik, amelyek a 

jogosultságok szinte összes lehetséges változatát lefedik.

1.6. Szoftverszabadalmak

Az eddig részletesen bemutatott jogi kérdések a felhasználói szerződésekre és a szerzői jogra 

fókuszáltak.  A téma tárgyalásához elengedhetetlenül fontos egy másik,  ezekhez a területekhez 

szorosan kapcsolódó, de külön kategóriát képviselő terület, a szabadalmak kérdésköre.

Számos  országban  (főképpen  az  USA-ban)  a  szerzői  jog  már  nem  az  egyetlen  módja  a 

szoftver  védelmének.  A  szabadalmi  törvények  egyre  inkább  utat  törnek  a  világ  számos 

országában, ezáltal levédve a szoftverben alkalmazott technológiákat. [László-Rab 2005]

Az Európai  Unióban jelenleg  nem lehet  szoftver  szabadalmi  jogokat  érvényesíteni,  ennek 
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ellenére különböző cégek és magánszemélyek által már összesen 30-40 ezer szoftverszabadalom 

van bejegyezve különböző hivatalokban. A szoftverszabadalmi  direktíva ezt az állapotot kívánta 

legalizálni.  Az  Európa  Parlament  2003.  júliusában  döntött  a  kérdésben.  Több  magyarországi 

informatikai szervezet és vállalkozás is tiltakozott Brüsszelben az Európa Parlament képviselői 

meghallgatásán,  illetve  egy  tudományos  konferencián20 a  COM  (2002)  92  direktívatervezet21 

ellen,  amely  az  Egyesült  Államokhoz  hasonlóan  ezen  a  kontinensen  is  bevezette  volna  a 

szoftverszabadalmi jogot.

Az  1972-es  Európai  Szabadalmi  Egyezmény  kimondja,  hogy  a  szoftver  nem 

szabadalmaztatható.  A  jelenlegi  EU-t  (is)  szabályozó  jogi  környezet  egyértelmű  ebben  a 

kérdésben.  Az  1991.  május  4-i  91/250/EGK  tanácsi  irányelv  kimondja,  hogy  az  „eredeti 

számítógépi  programok  bármely  formában  történő  kifejezése  irodalmi  műként  szerzői  jogi 

védelemben részesül”  (10.  preambulumi  pont).  Ahhoz,  hogy egy számítógéppel  megvalósított 

találmány  szabadalmazható  legyen,  iparilag  alkalmazhatónak,  újnak  kell  lennie,  és  feltalálói 

tevékenységen kell  alapulnia.  Ahhoz,  hogy a  számítógéppel  megvalósított  találmány feltalálói 

tevékenységen  alapuljon,  a  találmánynak  műszaki  hozzájárulást  kell  tartalmaznia.  A 

„számítógéppel  megvalósított  találmány  nem  tekinthető  műszaki  hozzájárulást  tartalmazónak 

pusztán  azon  az  alapon,  hogy  számítógép,  számítógépes  hálózat  vagy  más  programozható 

berendezés használatával jár. Következésképpen nem részesülhetnek szabadalmi oltalomban az 

akár  forráskódban, akár tárgykódban, akár  más formában kifejezett  számítógépi  programokkal 

kapcsolatos olyan találmányok, amelyek üzleti módszereket, matematikai vagy egyéb eljárásokat 

valósítanak meg,  és  nem tartalmaznak műszaki  hatást  azon a  szokásos fizikai  kölcsönhatáson 

kívül, amely a program és az olyan számítógép, számítógépes hálózat vagy egyéb programozható 

berendezés között hat, amelyen a program fut.”22 

Sok  esetben  a  vállalatok  és  az  egyének  kizárólagos  jogokat  szeretnének  kapni  bizonyos 

technológiákhoz a szabadalmak által.  A szoftverszabadalmak, főként a mindennapi,  kis méretű 

algoritmusok  szabadalmaztatása  esetén  azok  újra  „feltalálásához”  vezetnek. 

Szabadalmaztathatóság  szempontjából  viszont  az  informatika  különleges  terület,  mivel  az  új 

informatikai  termékek  nagyon  gyakran  kész  elemekből,  mintákból  épülnek  fel.  Egy  szoftver 

sosem  egyetlen  ötletet  tartalmaz,  hanem  ötletek  füzéreit,  és  mások  részmegoldásainak 

20 Conferences on Software Patenting (2000-2004), http://eupat.ffii.org/events/index.en.html
21 Proposal for a Directive of The European Parliament and of the Council on the patentability of computer-

implemented inventions
22 20/2005/EK  közös  álláspont  a  Tanács  által  2005.  március  7-én  elfogadva,  az  Európai  Közösséget  létrehozó 

szerződés  251.  cikkében  említett  eljárással  összhangban  eljárva,  a  számítógéppel  megvalósított  találmányok 
szabadalmazhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából  4. cikk A szabadalmi 
oltalomból kizárt találmányok
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felhasználása nélkül újat alkotni gyakorlatilag lehetetlen.23

Minden  megadott  szabadalom  20  éves  monopóliumot  biztosít  az  első  bejegyzőnek.  Bár 

elviekben meg kell felelni bizonyos  kritériumoknak, máris számos olyan szabadalmat jegyeztek 

be, melyek tartalma minden szakavatott számára triviális24 és a gyakorlatban évek óta alkalmazott. 

Egyre több szoftverszabadalmat jegyeznek be alapvető algoritmusokra és eljárásokra, elsősorban 

az USA-ban. [Holmes 2000, Morgan 2009] A szabadalmi oltalom nyújtotta üzleti védelem mellett 

ugyanakkor számtalan elképesztő túlkapás is született már így, amelyeket csak jogi viták hosszú 

sorával, a szabadalmak hatályon kívül helyezésével lehet megszüntetni. Ráadásul a szabadalmak 

miatt  születő  jogi  viták  az  igazságszolgáltatás25 lassúsága  miatt  évekig  is  elhúzódhatnak, 

miközben új termék nem jön létre, a jogi költségek az egekbe szöknek. Az Egyesült Államok 

esete erre az elrettentő példa.

A szabadalom  tulajdonosa  saját  belátása  szerinti  feltételekkel  adhat  felhasználói  jogot  a 

szabadalom  hatókörében  lévő  ötletekre,  algoritmusokra.  Ez  nem  csupán  jogdíj  követelését-, 

hanem akár egy esetleg  triviális megoldás alkalmazásának teljes tiltását  is jelentheti26.  Ez egy 

fontos  terület  esetén  teljes  szoftver-rendszereket  lehetetleníthet  el,  ezen keresztül  pedig 

tönkreteheti a szoftverfejlesztő cégeket is. 

„A szabadalmak eredeti célja, hogy létükkel az emberi tudás gazdagítására ösztönözzék az 

embereket,  nem működik  a  szoftverek  esetében,  hangoztatta  Torvalds  a  Linux  Alapítványnak 

adott interjújában. Úgy véli, a szoftverszabadalmak nem ösztönöznek semmiféle fejlesztést, és a 

szabadalmak  nyomon  követése  a  szoftverek  összetettsége  folytán  lehetetlen,  és  lassan  a 

nagyvállalatok is kezdenek ráébredni, hogy a szoftverszabadalom káros, ugyanis jogi támadások 

állandó  célpontjaivá  válnak.”27 Az egyik  legnagyobb  visszhangot  kiváltó  eset  a  SCO csoport 

23  Az EU szoftverszabadalmi vitákról bővebben: Software Patents in the EU (2005), http://www.oreillynet.com/pub/
a/network/2005/03/08/softwarepatents.html és Software Patents vs. Parliamentary Democracy, 
http://eupat.ffii.org/

24 Ilyen  szabadalmaztatott  trivialitásokra  példa  az  Amazon  egykattintásos  vásárlása,  vagy  a  Microsoft 
duplakattintásos vezérlése. 

A PatentStorm teljes szövegű elérést nyújt az USA-ban bejegyzett szabadalmakhoz, és szabadalmi kérvényekhez. A 
szolgáltatás ingyenes. http://www.patentstorm.us/

25 Egy  amerikai  jogászprofesszor,  John  F.  Duffy  egy  alkotmányossági  hibát  fedezett  fel  az  Egyesült  Államok 
szabadalmi ügyekkel foglalkozó bíráinak kinevezésében.  A törvénymódosítás 2000-ben emelkedett jogerőre, és 
azóta 46 bírát  neveztek ki  így a jelenlegi  összesen 74-ből,  vagyis ítéletek ezrei  válhatnak semmissé,  melyek 
dollármilliárdok sorsáról döntöttek. Forrás: Káoszt okozhat egy jogi hiba az amerikai szabadalmi világban (2008), 
http://www.hwsw.hu/hirek/35712/szabadalom_vita_alkotmanyellenes_egyesult_allamok_amerika.html

26 2006-ban a FAT-szabadalmakat már támadták bíróságon, de végül a Microsoft megtarthatta őket, annak ellenére, 
hogy ezek megléte komoly fenyegetettséget jelent azóta is a nyílt forráskódú közösségekre, s több vezető jogász 
figyelmeztetett arra is, hogy a Microsoft ezen keresztül komoly károkat okozhat bármikor a Linux-platformnak. A 
FAT  ma  is  széles  körben  elterjedt  fájlrendszer,  például  az  olyan  külső  adattárolók  esetében,  mint  a 
memóriakártyák vagy a pendrive-ok.

27 Torvalds: a Microsoft csak blöfföl a szabadalmakkal (2008), 
http://www.hwsw.hu/hirek/35260/linus_torvalds_linux_szoftverszabadalom_microsoft.html
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különböző Linux felhasználói csoportok és disztribútorok ellen indított jogi támadása volt, ami 

végül a Linuxos közösség győzelmével végződött.28 [Henley,  Kemp 2008]

A szabadalmak veszélye sokkal jobban fenyegeti a nyílt forráskódú szoftvereket, mint a zárt 

forrással  rendelkező  szoftvereket,  hiszen  a  nyílt  forráskód  esetén  a  forrás  hozzáférhető  a 

szabadalom  tulajdonosa  számára  is.  A szoftverszabadalmak  alapjaiban  veszélyeztetik  a  nyílt 

forráskódú  fejlesztéseket,  mivel  csak  néhány  nyílt  forráskódú  fejlesztést  végző  vállalat 

rendelkezik  a  megfelelő  pénzügyi  háttérrel,  hogy  megvédje  önmagát  a  szabadalmi  joggal 

szemben.  Mindazonáltal,  ha  széles  körben  alkalmazott  technológiát  szabadalmaztatnak,  nem 

nyílik  lehetőség  a  szabadalom  kikerülésére  és  alternatíva  létrehozására.  2008.  végén  Linux 

Defenders  néven létrejött  egy kezdeményezés,  amelynek célja,  hogy megvédje a  nyílt  forrású 

szoftverekkel foglalkozó közösséget az olyan magánszemélyektől és vállalatoktól, amelyek kétes 

szoftverszabadalmakat  birtokolnak  és  ezekre  hivatkozva  a  nyílt  forrású  szoftverek  által 

állítólagosan elkövetett szabadalomsértések miatt pénzt követelnek. A Linux Defenders egy olyan 

weboldalt  is  üzemeltet,  amelyeken  cégek  jelenthetik  be,  ha  ellenük,  Linux  fejlesztők  ellen 

bármilyen  szabadalmi  eljárást  kezdeményeztek.  A kezdeményezés  mögött  a  Szabad  Szoftver 

Alapítvány  jogásza,  a  GPL  licencét  megszövegező  Eben  Moglen  által  létrehozott 

Szoftverszabadság  Jogi  Központja  (Software  Freedoom  Law  Center),  a  Linux  Alapítvány, 

valamint az Open Innovation Network áll.29 Vetter  (2008) jogi áttekintő cikkében a GPL és a 

szabadalmak  kapcsolatában  vizsgálja  a  GPL  szabványosíthatóságának  lehetőségét  és  annak 

hosszútávú hatásait az egész szoftveriparra. Következtetésében megállapítja, hogy a szerzői jogi 

alapú  licenc-rendszer,  amely  lehetővé  tette  a  FLOSS  szoftverek  licencelését  továbbra  is 

potenciálisan sokkal jobb eszköz marad,  mint a hipotetikus GPL2 szabadalom lehetne.

A szabadalmi rendszerből egyedül azok a multinacionális nagyvállalatok profitálnak, melyek 

nagy  méretű szabadalom  portfólióval  rendelkeznek,  és  ezen keresztül  kényszerítik 

együttműködésre a kisebb fejlesztő cégeket. Ha ezentúl egy kis szoftvercég előáll egy innovatív új 

programmal, biztos lesz valaki a szoftverpiacot uraló öt-hat világcég közül, aki bebizonyítja, hogy 

28 Az ügy annyira szövevényessé, és sok résztvevőssé duzzadt több pert és céget involváva, hogy itt csak a főbb 
részleteket emelem ki. 2003. márciusában az SCO csoport jogi támadásba kezdett a Linuxot támogató IBM ellen, 
arra hivatkozva, hogy a Linux kernel egyes verzióinak forráskódjában UNIX-ból származó kódok és megoldások 
találhatók,  amelyeknek  ők  a  jogtulajdonosaik.  Ezen  kívül  több  mint  1500  Linuxot  használó  vállalatot 
figyelmeztetett a jogdíjak elmaradására. A Novell figyelmeztette a SCO csoportot, hogy a UNIX és UnixWare 
jogok  a  Novell  tulajdonában  vannak.  Miután  a  Novell  bejegyeztetett  néhány,  a  UNIX-hoz  kapcsolódó 
kulcsfontosságú szerzői jogot, a SCO beperelte a Novellt is. Mindkét esetben az alperes visszaperelt. Mivel két, 
egymáshoz szorosan kötődő ügyről  volt  szó,  először a Novell  esetét  tárgyalták.  A SCO-Novell  perben hozott 
elsőfokú ítélet kimondja, hogy a jogtulajdonos egyértelműen a Novell.  

Bővebben a SCO ügyről: http://www.groklaw.net/,  valamint 
Linux's Legal World After SCO  http://www.linuxworld.com/news/2006/081406-linux-legal-world.html 
29 Linux Defenders, http://www.linuxdefenders.org/
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az említett programban az ő – jelentéktelen, de levédett – ötletei is benne vannak (ehhez az kell, 

hogy  legyen  pénz  sok  apró  szoftverötlet  levédetésére).  A szoftverszabadalmak  bevezetésének 

másik veszélyforrása a bejegyzés (vagy megszüntetés) nagyon magas költsége,  és az is,  hogy 

hibás  szabadalomért  a  hibás  szabadalmat  elfogadó  hivatal  nem  vonható  felelősségre.  Ez 

meggyorsítja  a  szabadalmi  hivatal(ok)  részéről  a  bejegyzéseket,  és  megszünteti  a  felelősségre 

vonást és kontrollt. 

A szabadalmak bevezetésével a következő hátrányok léphetnek fel:

✔ Szinte lehetetlenné válik új, teljes értékű, felhasználóbarát szoftverek fejlesztése, a 

szabad szoftverek éppen csak elkezdődő terjedése megáll, lelassul;

✔ Már  nagy  piaci  előnnyel  rendelkező  cégek  monopóliumra  tehetnek  szert,  a 

sokszínűbbé váló piac újra visszaszürkül;

✔ A szabadalmi perek száma és költsége megnövekszik;

✔ Lelassul az informatikai fejlődés;

✔ Megnő az állam informatikai kiadása a szabadalomköltségek miatt;

✔ Az informatika még határozottabban gazdasági kérdéssé válik, nehezebb a lemaradást 

behozni;

✔ Azok az országok, akik nem foglalkoznak a szoftverszabadalmakkal előre törhetnek;

✔ A  szoftverszabadalmak  jelenlegi  bevezetése  ellenőrizetlen,  hatáskövetkezmény-

vizsgálatok nincsenek, de aktiválásukkal megjelenik korlátozó hatásuk stb.

1.7. Szabványok és interoperabilitás
„A szabványokban az a jó, hogy sok közül lehet választani.”  

Andrew S. Tanenbaum (1981) 

Tanenbaum  megfigyelése  a  szabványosítási  szervezetek  szabványosítási  eljárásainak  és  a 

szabványok  komplexitására és  különbözőségeinek  sokféleségére  vonatkozott.  Napjainkban 

különböző  technológiákat,  vagy  azonos  technológián  belül  különböző  gyártók  termékeit 

használjuk. Ezeknek a termékeknek és technológiáknak tudniuk kell egymással kommunikálni. A 

termékek  közötti  kommunikáció biztosítása  érdekében  az  iparági  vezetőknek  és  a  területi 

szakértőknek  különböző  szabályok  létrehozásában  kell  megállapodniuk.  Ezek  az  általános 

eljárások,  szabványok  teszik  lehetővé  az  együttműködést  a  termékek  között.  Az  informatikai 

eszközökkel történő kommunikációban a legnagyobb probléma az, ha a különböző rendszerekből 

érkező információt a másik rendszer nem tudja értelmezni. 

Ebben a részben a  disszertáció tárgyához szorosan kapcsolódó szabványosítással összefüggő 

témákat mutatom be.
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1.7.1. Szabványok

A „szabvány” kifejezésnek több különböző értelmezése létezik, különösen az informatikában. 

A magyar szabványokat az 1995. évi XXVIII. törvény szabályozza, mely megfogalmazása szerint: 

A szabvány „elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan  

műszaki  (technikai) dokumentum,  amely  tevékenységre  vagy  azok  eredményére  vonatkozik,  és  

olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz,  

amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb.” 

A  szabványosítással  elérendő  legfontosabb  célok közé  tartozik  a rendeltetésre  való 

alkalmasság: azaz a termékek, eljárások, szolgáltatások a felhasználási szándéknak megfelelőek 

legyenek.  A szabványok közmegegyezéssel készülnek, arra illetékes szerv hagyja jóvá, és teszi 

közzé azokat.

A szabványok biztosítják a  kompatibilitást (illeszthetőséget), ami révén különböző termékek 

egymáshoz, vagy valamilyen hálózathoz csatlakoztathatók. Mindezek gazdaságos anyag-, energia- 

és emberi erőforrás-felhasználást, továbbá ipari méretű tömegtermelést és kereskedelmet tesznek 

lehetővé. 

A szabványok kidolgozásában a részvétel  önkéntes,  ugyanakkor a szabványok alkalmazása 

sem kötelező.  A szabványkidolgozás  kezdeti  fázisában minden érdekelt  félnek  joga  van  részt 

venni, a kidolgozás nyilvános. 

A  szabványok  közmegegyezéssel  kerülnek  elfogadásra,  azonban  a  közmegegyezés  nem 

feltétlenül jelent egyhangú véleményt. A gyártók, kereskedők, hatóságok stb. az általuk képviselt 

kör  érdekeit  viszik be a  szabványosításba.  Az érdekeltek egyik csoportjának sincs a  lényeges 

kérdésekben  fenntartott  ellenvéleménye,  mert  az  eljárás  során  igyekeztek  feloldást  találni  az 

ütköző  álláspontokra.  Az  önkéntes  szabványok  érvényesülését  éppen  az  garantálja,  hogy 

tartalmukról az érdekeltek megegyeztek.

A szabványoknak a tárgyilagosság értelmében jól körülhatárolt területen kell lényegre törőnek 

és egyértelműnek lenniük, egységes, összefüggő rendszert kell alkotniuk. 

Az adott szabványon belül az  ellentmondás-mentességet három szinten is biztosítani kell: a 

szabvány  és  más  szabványok  között,  a  szabvány  és  a  jogszabályok  között,  illetve  egy 

meghatározott témát csak egyszer kell szabványosítani, más szabványokban már csak hivatkozni 

kell rá.
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1.7.2. Szabványügyi testületek

A szabványokat  nem  hatóság,  hanem  magánjogi  szervezet  –  szabványügyi  szervezet  – 

dolgozza ki. A kidolgozásban az összes érdekelt fél részt vehet a szabványügyi szervezet keretein 

belül. Az országos hatáskörű szabványügyi szervezetek a 20. század első évtizedeiben alakultak 

meg.30 A  nemzetközi  kereskedelem  rohamos  fejlődése  szükségessé  tette  a  nemzetközi 

szabványosítás megszervezését is.  A legnagyobb nemzetközi elfogadottsággal  három szervezet 

rendelkezik, az 1906-ban létrehozott Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC), a különböző 

nemzeti  szabványügyi  szervezetek  által  1947-ben  létrehozott  Nemzetközi  Szabványügyi 

Szervezet   (ISO), valamint az ENSZ speciális ügynöksége, a Nemzetközi Távközlési Egyesület 

(ITU), amelynek jogelődjét 1865-ben hozták létre. 

A  szabványügyi  testületek  hivatottak  a  szabványok  kibocsátására.  Három  szinten 

helyezkednek el, és az általuk kiadott szabványok is általában ezekre a szintekre érvényesek:

✔ globális, nemzetközi szint (pld. ISO, IEC, ITU-T) 

✔ regionális szint (például az Európai Unióban: CEN, CENELEC, ETSI) 

✔ nemzeti szint (például Magyar Szabványügyi Testület) 

1.7.3. Szabványok típusai31

A szabványoknak  három nagy  típusát  szokták  megkülönböztetni,  a  de-jure  és  a  de-facto, 

valamint az iparági szabványokat. A hivatalos,  de-jure szabványokat a különböző államok által 

törvényi  szinten  elismert,  szabványok  megalkotására  létrejött  szervezetek  adják  ki.   Ha  egy 

szabványt törvény vagy jogszabály határoz meg, akkor az kötelezővé válik.

A de-facto szabványokról abban az esetben beszélünk, amikor valamely specifikáció, habár 

egyik szabványügyi szervezet sem adta ki vagy hagyta jóvá, annyira elterjedt, hogy lényegében 

szabvánnyá vált.  Erre példa a FAT file-rendszer, vagy a PDF32 formátum. A legtöbb szabvány 

ipari, de-facto szabvány és használatuk önkéntes. A gyártók és szolgáltatók saját belátásuk alapján 

használják azokat.

A két nagy kategória között helyezkedik el az iparági szabvány kategóriája. A szabványok 

alkalmazása alapvetően önkéntes, azaz csak ajánlott. A kidolgozók köre és a kidolgozási eljárás 

30 A szabványosítás története és kialakulása, http://www.muszakiak.com/szabvanyugy/szabvanyugyi-
alapismeretek.html

31 Az informatikai szabványokról általában, http://www.martin-charles.hu/forrasanyagok/szabvanyokrol.html és 
Magyar informatikai biztonsági szabványok, http://www.cert.hu/index.php?
option=com_content&task=view&id=557&Itemid=171

32 Az ISO 2005 májusában jóváhagyta a PDF/A szabványt, amely a digitális dokumentumok hosszú távú megőrzését 
támogatja.
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miatt  azonban  az  érintetteknek  érdekében  áll  a  szabvány  alkalmazása.  Az  adott iparág, 

konzorciumba tömörült érdekelt feleinek együttműködési törekvése kapcsán jönnek létre. Habár 

ezek  nem  de-jure  szabványok,  hitelességüket  mégis  a  nyitott  és  átlátható  együttműködési 

törekvések biztosítják. Példa erre a W3C (World Wide Web Consortium), mely több mint 350 

informatikában  érdekelt  cég  és  non-profit  szervezet  együttműködése.  A W3C  is  ajánlásokat 

(recommendations)  bocsát  ki,  amit  webes  szabványok  néven  ismerhetünk.  A másik  példa  az 

Organization  for  the  Advancement  of  Structured  Information  Standards  (OASIS)33, amely 

szervezet többek között a nyílt dokumentum formátum kidolgozása kapcsán vált ismertté.

Léteznek saját, védett szabványok kategóriájába sorolható specifikációk is, melyeket egy adott 

szoftverfejlesztő cég, vagy egy adott ipari szektorban domináns vállalat ad ki. Azonban ezek nagy 

része egyáltalán nem szabvány. Általában a konkurens társaságok  egyáltalán nem támogatják, és 

szinte mindig a kibocsátó cég birtokában maradnak (ebből következően licencdíjat is kérhetnek 

értük).

1.7.4. Nyílt szabványok

A szabványok  nyíltak34 vagy  zártak  lehetnek.  A nyílt  szabványok35 mindenki  számára 

hozzáférhetők  és  átvehetők,  míg  a  zárt  szabványok általában védettek,  és  az  adott  ipar  többi 

szereplője számára szabadon nem hozzáférhetők. 

Annak ellenére, hogy sok hasonlóság van a FLOSS és a nyílt szabvány között, a kettőt nem 

szabad összekeverni. 

A nyílt szabványoknak nem lehet olyan letisztult  definíciót adni, mint a szabad, vagy nyílt 

forráskódú szoftvereknek.36 

33 OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) non profit konzorcium, amely az 
információs társadalom számára nyílt szabványok fejlesztésének és elterjesztésének céljával hozták létre 1993-
ban. Jelenleg több mint 5 000 tagja van, akik 600 szervezetet és egyéni tagot képviselnek 100 országból. 

34 Korai példa a nyílt szabványokra az Ethernet szabvány. Bob Metcalfe és David Boggs 1976-ban tervezték meg és 
valósították meg az első helyi hálózatot, a Xerox Palo Alto-i kutatási központjában. A Xerox szabadalmaztatta az 
Ethernetet, de nem mutatott nagy érdeklődést az amúgy sikeres technológia iránt. Metcalfe kilépett a Xeroxtól és 
megalapította a 3Com-ot, hálózati termékekkel foglalkozó saját vállalkozását. Első megrendelője a Digital olyan 
nagy sebességű hálózati szabvány kifejlesztését kérte, amely nem sérti a Xerox szabadalmait. Mivel a technológia 
létezett, Metcalfe nem akarta ismét feltalálni a „kereket”, így javaslatára a  Digital, az Intel, a Xerox és a 3Com – 
felismerve  közös  érdeküket  –  megalapították  a  DIX csoportot.  A koalíció  meggyőzte  az  IEEE-t,  a  semleges 
ágazati szervezetet,  hogy nyitott  szabványként fogadja el az Ethernetet.  A Xerox jelképesnek mondható 1000 
dolláros átalánydíjért engedélyezte a szabvány használatát minden jelentkezőnek. (Ezzel a kitétellel az Ethernet 
nem felel meg a nyílt szabványról a fejezet végén megalkotott fogalomnak.) A Xerox felismerte, ha nyílttá teszi a 
szabványt, megelőzheti a versenytársakat azáltal, hogy elterjeszti a saját megoldását. [Shapiro-Varian 2000]

35 OpenStandards.net egy non-profit szervezet, amelyet a nyílt szabványok  támogatására hoztak létre. 
http://openstandards.net

36 A nyílt  szabvány  definíciójának  meghatározásával  küzd  a  2008-ban  létrejött  Nyílt  Szabvány  Szövetség  is 
Magyarországon.
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A  nyílt  szabvány  definíciójára számtalan  megközelítés  létezik.  Az  ITU-T  37 a  nyílt 

szabványokat olyan szabványként definiálja, amelyek a nagyközönség számára elérhetőek és a 

kifejlesztésük  (vagy  az  elfogadásuk)  és  karbantartásuk  együttműködésen  alapuló,  átlátható 

közmegegyezéses  eljárással  történik,  amelyben  valamennyi  érintett  szabadon  részt  vehet.  A 

szabvány implementációjához szükséges szellemi tulajdont világszerte minden résztvevő számára 

diszkriminációmentesen elérhetővé kell tenni nem megkülönböztetett alapon vagy ingyenesen és 

egyéb ésszerű feltételek mellett, vagy olyan kondíciók mellett, amelyek magukban foglalhatják a 

pénzügyi ellenszolgáltatást is.

Az  Európai  Unió  –  Európai  Interoperabilitási  Keretrendszer dokumentumában 

megfogalmazott  –  meghatározása [European  Interoperability  Framework  for  pan-European 

eGovernment Services 2004] szerint a nyílt szabvánnyal szemben támasztott minimális jellemzők:

✔ A szabványt  egy  nonprofit  szervezet  felügyeli  és  annak  fejlesztése  nyílt  döntéshozó-

folyamat keretében valósul meg, amely valamennyi érintett számára elérhető.

✔ A szabványt  közzétették  és  a  szabvány  specifikáció dokumentuma vagy  ingyen,  vagy 

jelképes összegért elérhető. Mindenki számára engedélyezni kell a másolás, továbbadás 

és a használat szabadságának jogát ingyenesen, vagy jelképes összegért.

✔ A szellemi tulajdont – például a szabványban, vagy annak részeiként megjelenő érintett 

szabadalmakat  –  visszavonhatatlanul  rendelkezésre  kell  bocsátani  szabadalmi  díj 

megfizetése nélkül.

✔ Nincsenek korlátozások a szabvány újrafelhasználásával kapcsolatban.

A  nyílt  szabványok,  mint  az  EU  definíciójában is  látható,  érinthetnek  tulajdonosi 

szabadalmakat. A nyílt szabvány  definíciója sok vitát generált  ezen szabadalmak licencelésével 

kapcsolatban.  Az  elfogadható,  méltányos  és  diszkriminációmentes  (reasonable  and  non-

discriminatory -  RAND) feltételek alatt  rendelkezésre bocsátott  szabványok a nyílt  forráskódú 

közösségek  számára  –  általában  –  nem  fogadhatóak  el  nyílt  szabványként,  de  a  legtöbb 

szabványügyi  szervezet  és  testület  az  ezen  feltételeket  alkalmazó  szabványokat  is  nyílt 

szabványként kezeli. [Hoe 2006)]

Az informatikában „valódi”  szabványnak azt  a  nyílt  szabványt  tekinthetjük,  mely piacilag 

elfogadott,  azaz széles körben használják,  valamint megalkotása nyílt  eljárás keretében,  széles 

nyilvánosság bevonásával, konszenzusos megállapodással történt.

37 Definition of „Open Standards”,http://www.itu.int/ITU-T/othergroups/ipr-adhoc/openstandards.html
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A nyílt szabványra – a definíciók és a különböző megközelítések ötvözésével – az értekezés 

keretin  belül  az  alábbi  meghatározást  teszem: egy szabványt  akkor  tekinthetünk teljesen nyílt 

szabványnak, ha teljesíti az alábbi kitételeket:

✔ Szabadon megismerhető és használható;

✔ Szabadon  implementálható,  a  fejlesztése  nyílt  folyamat  eredménye,  bárki  részt  vehet 

benne;

✔ Független a gyártóktól és szállítóktól;

✔ Jogdíjmentes.

1.7.5. Probléma a nyílt szabványokkal

A legismertebb szabványügyi vitát és az  azt körülölelő  anomáliákat a Microsoft OpenXML 

nyílt szabványként történő elfogadtatása jelentette. A Microsoft XML-t sikerült hosszas vita után 

elfogadtatni ISO szabványként, azonban felmerül a kérdés, hogyan lehet megvalósítani egy olyan 

szabványt,  amely  számos  helyen  hivatkozik zárt  (akár  nem  hozzáférhető)  Microsoft 

szabadalmakra?  „A  szándéknyilatkozat  (vagy  egyfajta  kötelezettségvállalás)  bár  elviekben 

garantálja, hogy a Microsoft ezekkel a szabadalmakkal kapcsolatban nem fog semmilyen igényt 

benyújtani, a feltétlenül szükséges szabadalmak köre sikamlós terület.”38 

A formátum szabványosítása  hosszú  hónapok  át  tartó,  heves  szakmai  és  érzelmi  vitákkal 

övezve  történt.  Az  ún.  gyorsított  eljárás  első  körében  a  nemzeti  szabványügyi  szervezetek 

elutasították a szabványként történő elismerést. A második szavazás során az összes tagország 86 

százaléka  támogatta  a  szabványosítást,  köztük  az  Egyesült  Államok,  Nagy-Britannia, 

Németország,  valamint  Japán.  Kína,  India  és  Oroszország  ugyanakkor  nemmel  szavazott.  A 

Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO)39 és a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 

is  elfogadta  nemzetközi  szabványként  a  Microsoft  fájlformátumát40.  Az  Office  Open  XML 

(OOXML) hivatalosan az ISO/IEC 29500 nevet kapta. A szabványosításra az kényszerítette rá a 

38 Microsoft:  a  következő  Office  már  nyílt  szabványra  épül  (2005),  http://www.hwsw.hu/hir.php3?
id=30233&count21=1

39 A háttér bővebben: ISO FAQs on ISO/IEC 29500 (2008), 
http://www.iso.org/iso/pressrelease/faqs_isoiec29500.htm és Microsoft OOXML becomes an ISO standard (2008), 
http://www.zdnet.com.au/news/software/soa/Microsoft-OOXML-becomes-an-ISO-
standard/0,130061733,339287840,00.htm 

40 Az Office 2007-be, amelynek natív fájlformátuma az Office XML, a Microsoft nem a szabványosított változatot 
építette be, az csak a következő Office változatban jelenik meg. A 2007-es Office-hoz az előreláthatólag 2009. 
április  végén  megjelenő  2.  javítócsomag  fogja  tartalmazni  a  szabványosított  OOXML-t,  valamint  natív 
OpenDocument formátum és  a  PDF támogatást.  Forrás:  Office 2007 won't  support  ISO's  OOXML (May 21, 
2008),  http://www.sdtimes.com/content/article.aspx?ArticleID=32228  és  Office  2007  Service  Pack  2  to  be 
released this month (April 10, 2009), http://arstechnica.com/microsoft/news/2009/04/office-2007-service-pack-2-
to-be-released-this-month.ars
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céget, hogy az amerikai Massachusetts szövetségi állam gyakorlatilag kizárta a Microsoft Office-t 

a  közületi  számítógépekről,  miután  az  OpenDocument-tel  való  megfelelést  írta  elő.41 Ehhez 

hasonlóan, igaz csak ajánlat szintjén, az Európai Unió is az OpenDocument formátumot javasolja, 

mint az információcsere és a publikus dokumentumok szabványa, ami miatt a BSA is támadta az 

EU-t.42 „Bár az OpenXML megnyitása és a kormányzati lépések közötti összefüggést tagadja a 

vállalat, más ésszerű magyarázatot nehéz lenne találni, hiszen ezáltal a Microsoft lehetővé tenné, 

hogy  a  90  százalékos  piaci  részesedéssel  rendelkező  Office-t  sokkal  egyszerűbben  lehessen 

leváltani.”43 A mai  alternatív  irodai  programcsomagok,  például  az  OpenOffice.org  előtt  álló 

legnagyobb akadályt a Microsoft Office dokumentumaival való együttműködés okozza.44

A  szabványok  feladata  a  hálózatok,  operációs  rendszerek,  alkalmazások  stb.  közötti 

átjárhatóság  biztosítása.  Ez  gazdasági  szempontból  mind  a  gyártónak,  mind  a  felhasználónak 

előnyös. A kört leszűkítve, a szabványok hivatottak garantálni azt, hogy a felhasználók egységes 

nyelvet  (szakzsargonban:  felületet)  használjanak,  és  az  adatokat,  információkat szinkronizálni 

tudják, erről szól az interoperabilitás.

1.7.6. Interoperabilitás 

Az  interoperabilitást  több  szinten  lehet  értelmezni.  Az  EU  „A páneurópai  e-kormányzati 

szolgáltatások interoperabilitása” című dokumentumában  szervezeti interoperabilitást,  technikai  

interoperabilitást  és  szemantikai  interoperabilitást  különít  el  az  e-kormányzati  szolgáltatások 

végrehajtása során szem előtt tartandó fő tartományában.  [European Interoperability Framework 

for pan-European eGovernment Services 2004]

A technikai  interoperabilitás  –  a kölcsönös együttműködő-képesség – szintje  azt  fejezi  ki, 

hogy a különböző gyártóktól származó szoftverek és hardverek mennyiben képesek egymással 

együttműködni – például azonos protokollok és eljárások használata mellett – adatok cseréjének a 

megvalósításával.

A szoftverek a hálózati hatások alapelveit követik, ahol egy pont elérése után a felhasználók 

elvesztik a választás szabadságát, és az interoperabilitás kedvéért egy csoportba gyűlnek azonos 

41 Legal worries led Massachusetts to open standards 
http://news.zdnet.co.uk/software/0,1000000121,39216391,00.htm

42 Az  IDABC program  által  kiadott  European  Interoperability  Framework  (EIF)  kapcsán  a  Business  Software 
Alliance  (BSA)  nyílt  levélben  fordult  az  Európai  Bizottsághoz,  melyben  arra  hivatkoznak,  hogy  a  „nyílt 
szabvány”  értelmezése  a  dokumentumban  korlátozhatja  az  európai  kormányokat  az  olyan  IT-termékek 
beszerzésében,  amelyek  a széles  körben  használt  szabványokat  használják.  Forrás:  EU:  Concerns  raised  over 
proposed definition of 'open standards' (2005) http://www.oldepractice.com/document/943

43 Microsoft:  a  következő  Office  már  nyílt  szabványra  épül  (2005),  http://www.hwsw.hu/hir.php3?
id=30233&count21=1

44 A Microsoft 2008. márciusában jelentette be Document Interoperability Program-ját 
http://www.microsoft.com/presspass/press/2008/mar08/03-06InteroperabilityInitiativePR.mspx
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programokat  használva.  Monopólium kialakulásához  vezethet,  ha  valamelyik  gyártó  termékei 

nem  interoperábilisak.  A  nyílt  forráskódú  szoftverek  teljes  mértékben  átvilágíthatóak,  s  ez 

megkönnyíti működésük áttekintését és megértését.

Az Európai Bizottság állásfoglalása szerint az együttműködési képesség fejlesztésének a nyílt 

forráskódon  kellene  alapulnia,  és  az  „Európa  összekapcsolása:  az  együttműködő-képesség 

fontossága az e-kormányzati szolgáltatásokért” címet viselő munkaanyagában hangsúlyozza, hogy 

a  tervezett  európai  együttműködő-képesség  keretprogramjának  „nyílt  szabványokon  kellene 

alapulnia, és ösztönöznie kellene a nyílt forráskódú szoftverek használatát.” [Linking up Europe: 

the Importance of Interoperability for eGovernment Services 2003] Az interoperabilitás azonban 

nemcsak informatikai, hanem igazgatásszervezési kérdés is. 

Azokban  az  esetekben,  mikor  az  interoperabilitásra  helyeződik  a  fő  hangsúly,  a  nyílt 

szabványok  kérdésköre  sérülhet  azáltal,  hogy  a  zárt,  saját  vállalati  szabványokkal  védett 

szoftvertermékhez a gyártó technikailag megnehezíti a csatlakozást, vagy a dokumentációt ugyan 

rendelkezésre bocsátja, de a csatlakozási felülethez csak licencdíj fejében engedi a hozzáférést.

A  csatlakozási  felület  szerzői  joga  –  amely  hatással  van  az  interoperabilitásra  a  nyílt 

forráskódú  és  a  zárt  (tulajdonosi)  szoftverek  között  –  egyben  egy  érdekes  jogi  probléma  is. 

Néhány esetben a cégek elérést  adtak  ezen szerzői  jog alatt  álló  információikhoz a fejlesztők 

számára.  Azonban ebben az  esetben  is  csak  a  fejlesztők  szűk csoportjának adták  el  ezeket a 

jogokat. 

Néhány  bírósági  ítélet  ellenben  kimondta,  hogy  a  programfejlécben  található  információk 

(nevek és rutinok) nem teljesen védhetők le a szerzői joggal, így nem ütközik törvénybe újraírni 

ezeket az  információkat a csatlakozó felület esetében, biztosítva a  kompatibilitást. Alapvetően a 

fejlécben csak csatlakozási pontok és rutinok  találhatóak, és nem biztosít betekintést a szoftver 

belső működésébe.[Dudás 2005] 

„Az Európai Bizottság trösztellenes határozata kötelezi a vállalatot, hogy szerver operációs 

rendszerének  belső kommunikációs protokolljait  tegye  nyilvánosan  licencelhetővé,  így  más 

szoftvergyártók is a lehető legjobban együttműködő alkalmazásokat legyenek képesek készíteni. A 

Microsoft azonban elérte, hogy a licencfeltételek zárják ki a nyílt forráskódú szoftvereket, így 

azok  nem tudnak  élni  a  lehetőséggel.  Ez  igaz  a  vállalat  hasonló Microsoft  Communications 

Protocol Programra (MCPP) is.”43
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1.8. A nyílt fejlesztői modell alakváltozásai

Annak  ellenére,  hogy  a  szoftverek  története  rövid  időre  tekint  vissza,  ezek  közül  a 

leghosszabb  múlttal  a  nyílt  forráskódú  szoftverek  rendelkeznek.  A  számítástechnika  korai 

szakaszában – amikor a hardvert és a szoftvert gyakran együttesen kezelték – a fejlesztés a szabad 

forráskódú szoftver modelljén nyugodott. [Bessen, 2002] A szoftvert önmagában nem tekintették 

árucikknek, egymással együttműködve fejlesztették a felhasználók. Amikor az 1960-as években 

az IBM és más cégek eladták az első nagyteljesítményű kereskedelmi számítógépeiket, az ezekhez 

adott  szoftvereket  a  felhasználók  megoszthatták  a  többi  felhasználóval,  rendelkezésre  állt  a 

forráskód, ezáltal módosítani és javítani lehetett a programot. 

Az  1960-as  évek  végén,  az  1970-es  évek  közepén  megváltozott  a  helyzet,  a  vállalatok 

elkezdték  korlátozni  a  programozók  szabadságjogait  a  szerzői  jog  (copyright)  segítségével,  a 

felhasználók már nem terjeszthették szabadon a programot és a forráskód sem volt már elérhető, 

ezáltal a program sem volt módosítható. A cégek a 80-as évek elejére már profitot termeltek a 

kereskedelmi szoftverekkel. Megszülettek a zárt (tulajdonosi) szoftverek (proprietary software) és 

hamarosan dominanciára tettek szert a szoftverpiacon úgy, hogy azt sokan az egyetlen lehetséges 

modellként kezdték elismerni.

1.8.1. Tulajdonosi szoftverek, a katedrális

A  tulajdonosi  szoftverek  témakörének  tárgyalásakor  megkerülhetetlen  a  Microsoft 

történetének rövid ismertetése45, hogyan jutott el a tulajdonosi szoftverek modelljét alkalmazva a 

mai monopol helyzetbe. 

Bill  Gates  1976-ban,  néhány  hónappal  a  Microsoft  megalapítása  előtt  nyílt  levelet  írt  a 

hackerekhez („Open Letter to Hobbyists”). A levél a Homebrew Számítógépes Klub hírlevelében 

jelent meg először, válaszul egy korábbi klubtalálkozón történt incidensre. Egy ismeretlen a klub 

gyűlésére bevitte a Microsoft Altair BASIC programját tartalmazó szalagot, amelyről Dan Sokol 

több, mint 70 másolatot készített. A másolatokat a következő találkozón ingyenesen szétosztotta. 

Gates a nyílt levélben figyelmeztette őket arra, hogy jogsértő amit művelnek. Ezt a közösségek 

nem is értették, ugyanis a hetvenes években teljesen elfogadott volt a programok másolgatása. 

Gates  sérelmezte,  hogy  jogosulatlanul  másolják  a  szoftvereket  anélkül,  hogy  fizetnének  érte, 

ezáltal a szoftver előnyeit méltánytalan módon élvezik anélkül, hogy kompenzálnák a fejlesztők 

45 A feldolgozáshoz a következő források szolgáltak? A Microsoft története, 
http://www.microsoft.com/hun/mshu/mstortenet.mspx valamint, „Bill és a szaporodó milliárdok (2008), 
http://index.hu/tech/szoftver/billel080620/ 
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idő és pénzbeli befektetéseit egy minőségi szoftver létrehozására. 46

Az  Microsoft  történetében  az  áttörést  1980.  hozta,  amikor  Gates  az  operációs  rendszer 

szállításáról úgy írt alá egy szerződést az IBM-mel, hogy a Microsoftnak még nem is volt ilyen 

program  a  tulajdonában.  50  ezer  dollárért  megvette  a  már  kész  QDOS-t  (Quick  and  Dirty 

Operating  System)  a  Seattle  Computer  Products-tól.  (A Seattle  Computer  Products  később 

beperelte a Microsoftot, amiért az eltitkolta előle, hogy a QDOS vásárlója az IBM lesz. A bíróság 

egymillió dolláros kártérítésre kötelezte  a  Microsoftot.)  1981-ben az IBM megkezdte a gépek 

szállítását az MS-DOS 1.0-val. A Microsoft készpénz helyett részesedést kért az IBM-től, amibe a 

vállalat  készséggel  belement,  mert  arra  számított,  hogy  csak  párszáz  PC-re  lesz  kereslet.  A 

Microsoft ahhoz is ragaszkodott, hogy a részesedést a klónok, a PC-kompatibilis gépek után is 

megkapja,  még  akkor  is,  ha  azokra  nem  a  társaság  operációs  rendszerét  telepítik.  (1994. 

júliusában született meg az a szövetségi határozat, aminek értelmében nem jár a Microsoftnak 

többé pénz az olyan PC-kompatibilis számítógépgyártóktól, akik nem is telepítik fel termékeikre a 

vállalat  szoftvereit.)  A személyi  számítógép  azonban  óriási  siker  lett,  a  Microsoft  bevétele  a 

szerződésnek köszönhetően megsokszorozódott.

Ez  volt  a  Microsoft  első  lépése  a  mai  digitális  monopóliuma  felé.  Az  informatikai 

monokultúrára  törekvő  lépései  csak  felerősödtek  a  későbbiekben.  1983-ban  mutatták  be  a 

Windowst, azt a grafikus felületű operációs rendszert, amely már azok számára is közelebb hozta 

a számítástechnikát, akik addig idegenkedtek tőle. Kereskedelmi fogalomban azonban csak 1985-

ben jelent meg. Nem a Microsoft operációs rendszere volt az első grafikus rendszer, többek közt 

megelőzte  az  Apple  LISA rendszere.  Sokan vádolták  azzal  a  Microsoftot,  hogy az  ötletet  az 

Apple-től lopta. A grafikus felhasználói felület eredetileg a Xerox PARC-hoz kapcsolódik, akinek 

kutatóihoz számos innovatív felfedezés köthető – például az egér és az Ethernet is – amit aztán 

mások vittek gazdasági sikerre.

A  Microsoft  sikere  többek  közt  annak  volt  betudható,  hogy  a  Windowshoz  elkezdtek 

programokat  fejleszteni  és  a  felhasználók  inkább  a  szóban  forgó  alkalmazások  szükséges 

kellékeként,  mint sem önálló termékként vették azt  meg. A Windows futtatásához továbbra is 

szükség volt az MS-DOS-ra, ami további bevételeket generált a Microsoft számára.

1989-ben megjelent  a  Simonyi  Károly  vezetésével  fejlesztett  Office,  először  Macintoshra, 

aztán évekkel később Windows alá is.

1998-ban az USA-ban húsz állam egyszerre perelte be a Microsoftot, amiért az az operációs 

rendszer részeként adta oda a webböngészőt, ezzel piaci erőfölényét kihasználva ellehetetlenítette 

46  Az újság archívumában megtekinthető az eredeti levél: 
http://www.digibarn.com/collections/newsletters/homebrew/V2_01/gatesletter.html
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az akkori piacvezető Netscape-et. Az alapítás óta kevesebb, mint 25 évnek kellett eltelni az első 

trösztellenes  perhez,  ami  az  AT&T  esetében  100  év  volt.   Ez  is  bizonyítja  a  felgyorsult 

technológiai fejlődést.

Eric S. Raymond (2004)  a „hagyományos” kereskedelmi szoftverek és a szabad szoftverek 

fejlesztését  tekintve két  modellt,  stílust  különböztetett  meg.  A kereskedelmi világ „katedrális” 

modellje, illetve a vele szemben álló linuxos világ „bazár” modellje alapvető eltérésekre irányítja 

rá  a  figyelmet.  Ezek  a  modellek  a  szoftverhiba47-keresési  folyamat  természetére  vonatkozó 

ellentétes feltételezésekből származnak. 

Raymond  előfeltevése  szerint  egy  bizonyos  összetettségi  szint  felett  –  a  legfontosabb 

szoftverek  (az  operációs  rendszerek  és  összetett  programrendszerek)  esetében  –  egy 

centralizáltabb,  a  priori  megközelítés  szükséges  a  fejlesztéshez.  Ebben  a  megközelítésben  a 

szoftverek  a  katedrálisokhoz  hasonlóan  épülnek,  központosított  vezetéssel,  elszigetelt  kis 

csoportok által, idő előtti bétaverziók nélkül. A programozás katedrálisépítő megközelítésében a 

hibák és fejlesztési problémák komoly, mélyreható jelenségek. A cél, hogy a felhasználók minél 

kevesebb hibát  lássanak.  Új  változatokat  csak azután adnak ki,  miután a  kiválasztott  kevesek 

hónapokig tartó alapos vizsgálata eljuttatta a programot a megbízhatóságnak arra fokára, amikor 

úgy érzik,  elhárították  az  összes  hibát.  Ezért  hosszúak a  kiadási  ciklusok,  és  a  várva  várt  új 

változatok megjelenésekor kiderül, hogy mégsem tökéletes a régóta várt kiadás.

Raymond (2004) szerint míg a kereskedelmi (zárt) forrású fejlesztéseknél szigorú rendszerben 

zajlik a fejlesztés és a tesztelés is („katedrális”),  a nyílt  modell esetében „a Linux-közösség a 

különféle tennivalók és megközelítések nagy, fecsegő bazárjára hasonlít.” 

1.8.2. Nyílt fejlesztői modellek, a bazár

A „bazár”  modellben  a  hibák  általánosságban  jelentéktelenek,  vagy  gyorsan  azzá  válnak,

hiszen minden egyes kiadást ezernyi lelkes társfejlesztő vizsgál át. A nyílt forráskód fejlesztési 

modelljének (noha Raymond a Linux kapcsán tárta fel a két modell jellemzőit, az vonatkozik a 

nyílt forráskódú alkalmazásokra is,  nemcsak a Linuxra) létfontosságú része a korai és gyakori 

47 Kétféle hibát a logikai (szintaktikai), illetve a futásidejű hibát különbözteti meg a szakirodalom. A hibákat gyakran 
nevezik „bug”-nak. 1945. szeptember 9-én leállt a Harvard Egyetem Mark II-es gépe. A hibakeresés során egy 
molylepkét  találtak  az  áramkörök  között,  ami  a  működési  hibát  okozta.  Innen  eredeztethető  az  ismeretlen 
számítógéphibára használt „computer bug” kifejezés.

A szoftveres  hibákon belül  kiemelt  figyelmet  kell  a  biztonsági  hibákra  és  résekre  fordítani.  A Security  Tracker 
weboldalán  nyomon  követhetőek  az  ismertté  vált  biztonsági  hibák,  és  a  javításukig  eltelt  idő  is. 
http://securitytracker.com/.  A Secunia  biztonsági  cég  tanulmányai  és  a  feltárt  biztonsági  hibák  elérhetőek  a 
http://secunia.com/ oldalon. Példa a két  fejlesztési modell közti hibajavításokra: Firefox gyakrabban sebezhető - 
az Explorer-t lassabban javítják (2009),  http://pcforum.hu/hirek/?qnid=11231&auth=51b7a80134c1, valamint A 
Mozilla válasza a Secunia jelentésére (2009), http://mozilla.fsf.hu/2009/03/mozilla-valasza-a-secunia-jelentesere/
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kiadás, ezáltal minél több hiba kerül felszínre, annál több kerül kijavításra. Több felhasználó több 

hibát talál meg, mert minél többen használják a programot – sok esetben olyan módon, ami a 

fejlesztőknek eszébe sem jutott – annál többféle próbának vetik alá. Ezt a hatást csak erősíti, hogy 

a  felhasználók  egyben  társfejlesztők  is,  a  hibák  azonosításához  más-más  elemző  eszközöket 

használnak. 

A Linux esetében Raymond nem talált  tiszteletteljes  katedrálisépítést,  a  Linux-közösség  a

különféle  tennivalók  és  megközelítések  nagy,  fecsegő  bazárjára  hasonlított,  amelyből  egy 

koherens és stabil rendszer látszólag csak valami csoda folytán születhetne.48

Kevésbé  köztudott  az  a  tény,  hogy  az  Internet  működésének  és  felhasználásának  alapjait 

biztosító  legtöbb program nyílt  fejlesztői  modell  segítségével  valósult  meg.  A legismertebb a 

GNU/Linux, az OpenSSH, az Apache-szoftverek, az OpenSSL, a GnuPG (GPG) és valamennyi 

GNU szoftver, vagy a Mozilla internetes szoftvercsomagjai.

A hacker-kultúra49 és  maga  a  hacker elnevezés  is  a  számítástechnika  fejlődésének  korai 

szakaszából  ered.  A  hacker fogalma  a  számítástechnika  kereskedelmivé  válása  és  az  internet 

térhódítása miatt  a  köznyelvben hatalmas jelentésbeli  változáson ment  keresztül:  a  hackereket 

napjainkban – helytelenül – a számítógépes bűnözőkkel azonosítják. [Raymond 2004]

Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején zajló nyílt forráskódú fejlesztések kezdetben 

néhány relatív, egymástól elszigetelt csoportban zajlottak. A USENET és az Internet elterjedése 

segítette  ezeknek  a  kezdeményezéseknek  az  összekapcsolódását  és  összefogását,  ezáltal  erős 

közösségek épültek ki. Végül ezen csoportok munkája „egyesítésre” került. Így jöhettek létre a 

zárt szoftverek alternatívái az 1990-es évek végére. 

A programozók munkájának társadalmi  vonatkozásaira  több tanulmány is  rámutatott,  és  a 

csoportkohézió,  illetve  a  vezetői  szerepek  kutatása  is  hangsúlyt  kapott.  A  hálózatosodás 

kutatásában is nagy szerepet kaptak a nyílt fejlesztői közösségek és a közösségen belüli társadalmi 

interakciók.  A komplex  hálózatok  elméletének  területén  Barabási  (2003)  ért  el  meghatározó 

eredményeket.  A „Global  Brain  Group50”  az  emberi  elme felépítéséhez  hasonlította  a  hálózat 

48 Brooks (The Mythical  Man-Month című könyvében megjelent)  törvénye szerint  egy projekt  bonyolultsága és 
kommunikációs költsége a fejlesztők számával négyzetesen emelkedik, – pontosabban az N*(N-1)/2 képlet szerint 
alakul,  ahol  az  N  a  fejlesztők  száma  –  míg  az  elvégzett  munka  mennyisége  csupán  lineárisan  nő.  „Brooks 
törvényének  elemzése  (és  az  ebből  következő  félelem a nagy  létszámú fejlesztőcsoportoktól)  azon  a burkolt 
feltételezésen  nyugszik,  hogy  a  projekt  kommunikációs  struktúrája  szükségszerűen  teljes  gráf,  és  mindenki 
mindenki mással beszél. A nyílt forráskódú projektekben azonban a holdudvarhoz tartozó fejlesztők gyakorlatilag 
elkülöníthető,  párhuzamos  részfeladatokon  dolgoznak,  alig  van  köztük  interakció,  a  kód  változásai  és  a 
hibabejelentések a vezető fejlesztőkön keresztül folynak, és csak ebben a kis csoportban kell megfizetni a teljes 
Brooks-féle költséget.” [Raymond 2004]

49 A  hacker a  szó  eredeti  jelentése  szerint  olyan  szakember,  aki  a  saját  területéhez  mélységben  ért,  és  akit  a 
megismerés vágya késztet az előrehaladásra és a fejlődésre. Az úttörő programozók önmagukra vonatkoztatták. A 
szó használata a Massachusetts Institute of Technology (MIT) számítástechnikai műhelyéhez vezethető vissza.

50 The Global Brain Group, http://pespmc1.vub.ac.be/GBRAIN-L.html
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felépülését, – ami a nyílt forráskódú fejlesztői közösségekre is alkalmazható – ahol az egyének a 

cellák szerepét töltik be, a hálózati kommunikáció csatornái pedig összekapcsolják az egyéneket 

(cellákat), betöltve ezáltal az idegrendszer szerepét.

A  nyílt  forráskódú,  nyílt  fejlesztői  modell lényege  abban  áll,  hogy  az  ilyen  programok 

mindenki számára elérhetőek, aki internet-kapcsolattal rendelkezik. Bárki letöltheti, tesztelheti és 

fejlesztheti a programokat, vagy erre irányuló javaslatokat küldhet be.  A közösség tagjai segítik 

egymást és megosztják a tapasztalataikat, ami tanulási folyamatot és tudástermelést eredményez 

az  egész  közösségen  belül.  [Hemetsberger-Reinhardt  2004]  A fejlesztés  eredményét  az  egész 

közösség  élvezi,  nemcsak  azok,  akik  közvetlenül  részt  vettek  a  munkában,  így  közösségi 

tudásvagyon jön létre.

A világméretű  nyílt  fejlesztési  modellt  először  a  Debian  Project51 valósította  meg.  Ezt  a 

közcélú szoftvert számos  cég támogatja. A Debian rendszerére épülve azóta újabb származékos 

rendszerek jelentek meg, például az Ubuntu Linux52.

1.8.2.1. Szabad szoftverek (free software)

A  mai  nyílt  forráskódú  mozgalom  alapjait  Richard  Stallman,53 a  MIT  Lab  korábbi 

programozója  teremtette  meg,  aki  1984-ben  elindította  a  GNU  projektet54 és  1985-ben 

megalapította a Szabad Szoftver Mozgalmat (Free Software Foundation)55. Elsődleges célja egy 

szabadon felhasználható operációs rendszer kifejlesztése volt. A GNU GPL licenc célja nemcsak 

az volt, hogy a védőernyője alatt fejlesztett GNU ingyenes maradjon, hanem az is, hogy egyre 

több szabad szoftver fejlesztését mozdítsa elő. A kilencvenes évek elejére a GNU projekt célhoz 

ért,  a helyére került  az utolsó hiányzó elem, a kernel – a finn Linus Torvalds által  fejlesztett 

Linux. Beteljesült Stallman álma, összeállt az évek óta fejlesztgetett sok apró egység, elkészült a 

GNU  rendszer  egyik  lehetséges  változata,  a  GNU/Linux:  szabad  szoftver  az  alapoktól  a 

51 Debian, http://debian.org 
52 Ubuntu, http://www.ubuntu.com/
53 A történet szerint – bár ő saját bevallása szerint nem egészen tudja visszaidézni a történetet – Stallmannak a végső 

lökést  az  elterjedőben  lévő  kereskedelmi  szoftvervilággal  történő  szakításra  egy  a  Xerox  által  a  MIT 
(Massachusetts  Institute  of  Technology)  mesterséges  intelligencia  laborjának  adományozott  hálózati 
lézernyomtató adta, amely kiváltotta a labor lassú és nem tökéletesen működő lézernyomtatóját. Természetesen 
ennél  a  nyomtatónál  is  előfordultak  papírelakadások,  akár  csak  a  fénymásolók  esetében,  azonban  míg  a 
fénymásolók mellett mindig volt egy ember, aki elháríthatta a hibát ez a hálózati nyomtató esetén nem állt fenn. A 
nyomtató  a  Xerox  fénymásolók  szoftverét  tartalmazta  átdolgozott  formában.  Stallmann  korábban  sikeresen 
módosította a nyomtató szoftverét, hogy papírelakadás esetén a felhasználók üzenetet kapjanak a hibáról. A Xerox 
nyomtató  esetében  –  a  korábbi  gyakorlattal  ellentétben  –  azonban  nem  kapott  a  labor  forráskódot.  Később 
Stallman hallotta, hogy a Carnegie Mellon Egyetemen valaki szintén ugyanezt a meghajtó-programot használja. 
Kiderült, hogy az illetőnek még forráskódja is van, de nem adhatja ki másnak, mert olyan megállapodást írt alá 
(non-disclosure agreement), amely nem engedi, hogy harmadik személy is megnézhesse, használja a kódot. [Open 
Sources 1999]

54 A GNU rekurzív mozaikszó jelentése: „a GNU nem UNIX”
55 Free Software Foundation, http://www.fsf.org
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felhasználói felületig.

A „free software” kifejezésben szereplő angol „free” szó kettős jelentésű: nemcsak azt jelenti, 

hogy „szabad”, hanem azt is, hogy „ingyenes”, ami félreértésekre ad módot. A „szabad szoftver” 

kifejezésben a „szabad” nem az árra, hanem a felhasználók szabadságára utal. Azt jelenti, hogy a 

felhasználók  jogosultak  futtatni,  másolni,  közzétenni,  tanulmányozni,  megváltoztatni  és 

tökéletesíteni a szoftvert.56 

A felhasználók négy különböző joga: 

✔ A jog arra, hogy futtassák a programot, bármilyen céllal. 

✔ A jog arra,  hogy tanulmányozzák a program működését, és azt a szükségleteikhez 

igazíthassák. Ennek előfeltétele a forráskód elérhetősége. 

✔ A jog arra, hogy másolatokat tegyenek közzé a többi felhasználó segítése érdekében. 

✔ A jog arra, hogy tökéletesítsék a programot, és a tökéletesített változatot közzétegyék, 

hogy az egész közösség élvezhesse annak előnyeit.  Ennek előfeltétele  a  forráskód 

elérhetősége.

Egy program szabad szoftver, ha a felhasználók ezen jogok mindegyikével rendelkeznek. 

1.8.2.2. Nyílt forráskódú szoftverek (open source software)

A szabad  szoftveres  mozgalmat  az  üzleti  élet  –  túlzottan  ideológiai  alapú  megközelítése 

miatt – fenntartásokkal kezelte és nem ismerte el a modell működőképességét. Az angol  „free” 

szó  kettős  jelentéstartalma  miatt  a  szabad  szoftvereket  sokszor  nemcsak „szabadnak”,  hanem 

egyszersmind  „ingyenesnek”  is  tekintették,  és  ezt  sok  esetben  összekapcsolták  a  szellemi 

tulajdonjogok megsértésével. További téves felfogás volt, hogy az ingyenes vagy olcsóbb szoftver 

egyben rosszabb minőségű is. [Raymond 2004]

Miután  az  addig  piacvezető  Netscape  internetes  böngésző  programja  egyre  nagyobb piaci 

részesedést  veszített  a  Microsoft57 böngészőjével  szemben,  1998  februárjában  a  Netscape 

szokatlan lépésre szánta el magát: nyílttá tette a böngésző forráskódját. A Netscape ügy kapcsán, 

azzal szoros összefüggésben alakult ki a „nyílt forráskód” definíciója, melyet a „Nyílt Forráskód 

Kezdeményezés”  (Open  Source  Initiative)  alkotott  meg.  A  nyílt  forráskódot  Bruce  Perens 

definiálta, amely nagyon hasonló a szabad szoftver definíciójához. A nyílt forráskód definíciója a 

56 A Szabad Szoftver Definíciója arra szolgál, hogy világosan eldönthető legyen egy adott programról, hogy szabad 
szoftver-e,  vagy sem. A definíciót  folyamatosan frissítik,  karbantartják,  a változtatások listáját  közzéteszik.  A 
legutóbbi változtatás 2008. december 18-án történt. http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

57 1998. október 16-án kezdődött meg az a trösztellenes per, amelyben húsz állam egyszerre perelte be a Microsoftot, 
amiért  az  az  operációs  rendszer  részeként  adta  a  webböngészőt,  ezzel  piaci  erőfölényét  kihasználva 
ellehetetlenítette az akkori piacvezető Netscape-et. Forrás: A Microsoft története, http://www.microsoft.com/hun/
mshu/mstortenet.mspx
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mellékletben található.

A  nyílt  forráskód  nemcsak  a  forráskódhoz  történő  szabad  hozzáférést  jelenti.  A  nyílt 

forráskódú mozgalom a szabad szoftverek alapjain fejlődött ki, de hívei elsősorban a technikai 

előnyöket (a zárt szoftverekhez képest magasabb szintű megbízhatóságot és magasabb biztonsági 

szintet)  hangsúlyozzák,  míg  a  „szabad  szoftver”  fogalom szószólói  inkább  a  szabadság  felől, 

morális  szempontból  határozzák  meg  törekvéseiket.  A két  megközelítés  között  egyik  tábor 

képviselői sem látnak kibékíthetetlen ellentétet, azonban mindkét oldal a saját erényeit igyekszik 

kihangsúlyozni. Stallman ezt úgy fogalmazta meg, hogy a két irányvonal két politikai párthoz 

hasonlítható – ugyanazon a szabad szoftveres fejlesztői közösségen belül. A „szabad szoftver” és 

nyílt forráskódú szoftverek” elnevezést sokszor – helytelenül – szinonimaként kezelik.

Az  új  kezdeményezés  üzletbarát  szemléletű  marketing  megközelítést  nyújtott  a  közösségi 

fejlesztésű  szoftverekhez,  amit  már  az  üzleti  döntéshozók is  elfogadtak,  és  hajlandóak voltak 

fizetni is a régi-új típusú termékekért. A nyílt forráskód definíciójának marketingkampánya elérte 

célját  és  sikeres  üzleti  vállalkozások  alakultak  a  nyílt  forráskódú  szoftverek  fejlesztésére. 

[Raymond 2004]

A Sun  Microsystem  2006-ban  a  GPL licenc  alapján  nyílttá  tette  a  Java58 forráskódját  a 

fejlesztői közösségek számára. Ez a lépés a Netscape 1998. évi, történelmi mérföldkőnek számító 

lépéséhez hasonlítható. Szintén a Sun volt az a cég, amely az általa megvásárolt StarOffice irodai 

programcsomag  forráskódját  kettős  licenc-védelem  mellett  nyílttá  tette:  ez  azt  jelenti,  hogy 

StarOffice néven kereskedelmi szoftver  is  készül,  míg a  közösség által  fejlesztett  OpenOffice 

teljesen nyílt. Mindkét programcsomag fejlesztésének eredményei beépülnek a másik csomagba 

is. Az irodai programcsomagok körében a Microsoft Office versenytársává vált OpenOffice file-

formátuma, az Open Document Format (ODF) ISO szabvánnyá vált. 

1.8.3. Wikinómia

Hannah Arendt filozófus véleménye szerint egy 1957-es esemény alapvetően és mindörökre 

megváltoztatta  az emberiség helyzetét:  egy szovjet  műhold soha korábban nem látott  képeket 

küldött  le  a  Földre.  Ezen  esemény,  illetve  a  kiépülőben  lévő  globális,  műholdas  távközlési 

rendszerek  és  a  televízió  rohamos  terjedése  alapján  vonta  le  a  kanadai  gondolkodó Marshall 

Herbert  McLuhan azt a következtetést,  hogy a távközlés fejlődése az öt  kontinensen szétszórt 

emberiséget egy világ(méretű) falu lakóivá változtatja. [Herman 2000] McLuhan által megalkotott 

58 A  Java technológia  egységes  szoftverfejlesztési  platformot  kínál  a  mobiltelefonoktól  kezdve  a 
szuperszámítógépekig. A Java platformot több milliárd készülék használja.

43



Eredet, definíció, fogalmi rendszer, terminológia

fogalom a  „Világfalu”59 mára  valóra  vált  –  az  általa  megjósolt  –  ,  az  egész  bolygót  átfogó 

elektronikus kommunikáció világában élünk, a World Wide Web összeköti a világ négy égtáját. 

A nyílt  modell  legújabb alakváltozatát  a  tömeges  részvétel  és  az  együttműködés  jellemzi, 

túllépve a fejlesztői közösségeken, magába foglalja a társadalmat és a gazdaságot is. A fogalmat 

„wikinomics”  –  a  magyar  nyelvű  fordítása  „wikinómia”  –  Don  Tapscott  2006-ban  megjelent 

könyve kapcsán vezette be. A technológiai forradalom, a demográfiai, a társadalmi és a gazdasági 

változások együttesét hívja így. A wikinómia alapelvei a nyíltság, az egyenlőség, a részvétel és a 

globális  gondolkodásmód.  [Tapscott  2006]  A  tömeges  együttműködésre  épülő  modell 

megváltoztatja a gazdaságot, a társas kapcsolatokat, az információáramlást a tudásmegosztást és 

még a kormányzati szervezeteken belül is érezteti hatását. A korszak jellemzője, hogy a verseny és 

az együttműködés együtt jelenik meg „co-petition”. [Szabó-Hámori 2006] A közösségi oldalak és 

a Wikipedia megjelenése és gyors növekedése, valamint a „wiki”60, mint technológia elterjedése 

és  intenzív  használata  jellemzi  a  Web2-ként  is  említett  korszakot.  Kelty  (2008)  szerint  a 

végbemenő változásokat a szabad szoftverek megjelenésének és hatásainak szemszögéből lehet 

megérteni. 

A különböző társadalmi és üzleti területeken egyaránt megfigyelhető a hálózati naplók (Web 

log) vagy „blogok”, mint a tudást, a közösségfejlesztést és a közbeszédet befolyásoló  források 

gyors növekedése. Egyes weblogok látogatottsága vetekszik a napilapokéval.

A Wiki61 technológia,  kitalálója  –  Ward  Cunningham  –  szerint  „a  legegyszerűbb  online 

adatbázis”  gyakran használják csoportos munkavégzés támogatására,  közösségépítésre;  például 

Wikipedia online lexikon. A Wikipediát a Wikimedia Alapítvány egy floridai központú nonprofit 

alapítvány üzemelteti. Célja, hogy az általános enciklopédiákhoz hasonlóan az emberiség közös 

tudásanyagáról  adjon  információkat,  tájékoztatást  vagy  magyarázatot.  A  Wikipedia  egy 

többnyelvű, nyílt tartalmú, a nyílt közösség által fejlesztett webes enciklopédia, amit világszerte 

több ezer önkéntes tudós, érdeklődő, diák ír, akik úgy döntöttek, tudásuk egy részét közkinccsé 

59 M.H. Mcluhan: The Gutenberg Galaxy - University of Toronto Press, Toronto, 1962.
60 A wiki (illetve WikiWiki, kiejtése [w ki], [wiki] vagy [viki]) a hipertext rendszerek egyik fajtája, vagy pedig magaɪ  

a szoftver, ami ennek készítését lehetővé teszi. A wikiwikiweb olyan webhely, amely wiki rendszer szerint, ennek 
felhasználásával működik, vagyis lehetővé teszi azt, hogy a szerkesztők (vagy általános esetben bárki) a laphoz új 
tartalmakat adjanak, vagy azon tartalmat módosítsanak. A név maga a hawaii wiki wiki kifejezésből ered, ami 
„fürgét” vagy „nagyon gyorsat” jelent. A Honolulu Repülőtéren a terminálok közötti járatokat nevezik Wiki Wiki 
Busnak, azt szándékozván jelezni, hogy e járatok gyorsan közlekednek. Forrás:Wikipedia

61 Mint sok azóta már megvalósult technológia, a wiki ötlete is a tudományos-fantasztikus irodalomban jelent meg 
először. Douglas Adams Galaxis útikalauz stoposoknak című könyvében, amelyben számos utazó írja a galaxis-
útikönyvet,  mindegyikük  változtathat  az  előző  bejegyzéseken.  „...a  GALAXIS  Útikalauz  már  kiszorította  a  
hatalmas Encyclopaedia Galacticát, s egyedül tölti be az összes tudás és bölcsesség tárházának szerepét, mert  
noha sok benne a hézag, és tele van kétes, de legalábbis üvöltően pontatlan adattal, két fontos vonatkozásban  
felülmúlja kevésbé szárnyaló elődjét. Egyrészt némileg olcsóbb. Másrészt borítóján a következő szavak láthatók,  
szép nagy betűkkel szedve: NE ESS PÁNIKBA!”
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teszik.  A Wikipedia teljes szöveganyagát  a GNU Szabad Dokumentációs Licenc alapján lehet 

használni. 

A világháló nagyszerű új lehetőségeket teremtett a tudásmegosztáshoz, a kultúra terjedésének 

új  formáihoz,  az  alkotások  megosztásához.  Azonban  az  internet  megjelenésével  és  ezekkel  a 

változásokkal a jog nem tudott lépést tartani. A szerzői jog fő célja a szellemi alkotások minél 

erősebb  védelme,  ami  azonban  sokszor  a  szerző  saját  jogait  is  csorbítja,  amennyiben  szabad 

felhasználásúvá  szeretné  tenni  művét.  A  jelenlegi  szerzői  jogi  törvények  problémáinak 

elkerülésére jött létre, a Creative Commons („kreatív közjavak”) egy nonprofit szervezet, melynek 

célja  az  olyan  kreatív  művek  mennyiségének  növelése,  melyeket  mások  jogszerűen 

megoszthatnak egymással vagy felhasználhatnak a saját műveikhez. A szervezet fő tevékenysége 

a Creative Commons licencek kiadása. Lessig (2005) Szabad Kultúra című művében alaposan 

körüljárja  a  szellemi  tulajdon,  a  szerzői  jog  kialakulását  és  szerepét,  a  jelenlegi  rendszer 

visszásságait és azokat a problémákat, amiket az internet idézett elő ezen a területen, valamint 

elemzi a szellemi közjavakat is. 

A közösségi együttműködés másik legjobb példája a SETI@home projekt62, illetve az abból 

kialakult  Berkeley  nyílt  hálózati  számítási  infrastruktúra  keretrendszere  (Berkeley  Open 

Infrastructure for Network Computing –  BOINC63), amely ma már számos hálózati számításon 

alapuló  kutatás  platformja  lett.  A földön  kívüli  civilizációk  kutatásához  nem  feltétlenül  kell 

űrhajóba  szállni.  A  hatvanas  években  kifejlesztettek  olyan  rádiótávcsöveket,  amelyek  a 

Naprendszeren túlról is képesek voltak rádióhullámokat fogni. Ez indította el Amerikában a SETI-

kutatásokat.  A program 1960.  óta  keresi  a  földihez  hasonló intelligens  civilizációk  nyomait  a 

világűrben. A  SETI@home célja, hogy a rádióteleszkópok által begyűjtött hatalmas mennyiségű 

adatot feldolgozza elosztott számítási kapacitás igénybevételével. A projekthez bárki csatlakozhat 

az interneten keresztül, mindössze a számítógép számítási kapacitásának felajánlása által. 

A BOINC keretrendszert  több különböző  független  projekt64 használja,  mindegyik  a  saját 

kiszolgálói,  adatbázisai,  és  felhasználói  segítségével.  Az  egyes  felhasználók  több  projektben 

párhuzamosan  vehetnek  részt,  és  maguk  ellenőrizhetik,  hogy  szabad  erőforrásaikat  milyen 

arányban osztják meg az egyes feladatok között. Így bárki csatlakozhat számítógépével különböző 

kutatásokhoz,  ezzel  segítve  előrehaladásukat.  A  keretrendszer  forráskódja  elérhető  szabad 

szoftveres licenc keretében. A kliensek ennek megfelelően Mac OS X, Windows, Linux és egyéb 

Unix rendszereken is elérhetőek.

62 SETI@home, http://setiathome.ssl.berkeley.edu/
63 BOINC, http://boinc.berkeley.edu/
64 A projektek listája elérhető a BOINC wikijén keresztül. http://www.boinc-

wiki.info/Catalog_of_BOINC_Powered_Projects
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„Ha az autóipar fejlődött volna a félvezetőgyártáshoz hasonló 

tempóban,  akkor  ma  egy  Rolls  Royce  félmillió kilométert  tudna 

megtenni  néhány  liter  benzinnel,  és  olcsóbb  lenne  kidobni,  mint 

parkolni vele.”

Gordon Moore65

A XX. század végi közgazdaságtani irodalomban kérdésként merült fel, hogy a végbemenő 

gazdasági-társadalmi változások egy úgy intézményi közgazdaságtan megszületéséhez vezetnek-

e,  vagy  sem? A téma  tárgyalásához  nélkülözhetetlen  az  IKT javak kérdéskörével  kapcsolatos 

érintett  területek  bemutatása.  A szakirodalom  sokrétű,  tartalmazza,  de  nem  korlátozódik  az 

információs társadalom, globalizáció, versenyképesség, IKT javak és technológiák hozzájárulása 

a gazdasági növekedéshez témaköreire.

Ebben  a  fejezetben  a  téma  további  tárgyalásához  szükséges  fogalmi  megközelítéseket, 

trendeket  és  összefüggéseket  mutatom  be,  részletesen  kitérve  a  szoftverek  gazdaságtanára, 

kiemelve a nyílt forráskódú szoftverek megközelítését. A szoftverek sem vonhatják ki magukat a 

közgazdaságtan  törvényei  alól.  A  hálózatok  szerepe,  a  szabványok,  az  átállási,  tranzakciós 

költségek, illetve a bezártság fogalmainak elemzése szükséges.

A hálózati hatások által dominált iparágakkal vagy a piacokkal foglalkozó szakirodalom széles 

és sokrétű. Besen és Farrell (1994) valamint Katz és Shapiro (1994) korai összefoglalását adja a fő 

területeknek. Farrell és Klemperer (2007) friss és átfogó áttekintést nyújtanak. A legfontosabb, a 

kutatás során feldolgozott irodalom a témában Shapiro-Varian (2000) műve magyarul a Digitális 

Világ Gazdaságtana címmel jelent meg.  Brynjolfsson és szerzőtársai több publikációjukban is 

széles  skálán  vizsgálták  az  információs  javak  kérdéskörét.  Shy  (2001)  a  hálózati  iparágak 

kérdésköreivel, tevékenységeivel, a hálózati termékekkel, valamit a fogyasztókkal is foglalkozik. 

Szabó Katalin és Hámori Balázs (2006) Információgazdaság című műve áttekintő képet nyújt az 

információ  gazdaságtanáról  és  a  kapcsolódó  területekről.  Nicholas  Economides  hálózatokkal 

foglalkozó  weboldalán66 a  hálózatok  gazdaságtanáról  megjelent  régebbi  és  újabb  publikációi 

mellett további értékes információkhoz jutottam.

65 Gordon Moore, 1965-ben az elektronikai iparág helyzetéről, és az elkövetkezendő tíz évben várható változásokról 
írt  cikkében  tett  egy  előrejelzést,  miszerint  a  gyártók  minden  évben  képesek  lesznek  megduplázni  a 
mikrochipekben található tranzisztorok számát. Tíz évvel később annyit módosított tézisén, hogy egy év helyett 
két éves időtartamot jósolt a duplázódásra. A Moore-törvény néven elhíresült tézis időtálló maradt.

66 Economics of Networks, http://www.stern.nyu.edu/networks/site.html
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A versenyképesség  értelmezése  és  mérése  mind  vállalati,  mind  nemzetgazdasági  szinten 

fontos,  noha  a  globalizációval  a  multi-,  transznacionális  vállalatok  szerepe  megnő.  „A 

multinacionális  cégek rendelkeznek bizonyos módszerekkel  és  mechanizmusokkal,  amelyekkel 

megpróbálják befolyásolni az államot, új perspektívába helyezve az „állam foglyul ejtése” néven 

ismert jelenséget.”67 [Inzelt, A 2008] A foglyul ejtés, vagy bezártság fogalomkörére részletesen 

kitérek ebben a fejezetben.  

Az  információ  közgazdasági  értelemben  tapasztalati  termék,  a  fogyasztóknak  meg  kell 

ismerniük,  hogy felismerjék  az  értékét.  Akárhányszor  fogyasztják,  mindig  tapasztalati  termék 

marad.  [Shapiro-Varian 2000, Szabó  -Hámori 2006, Bakos- Brynjolfsson 2000]  „A tudás és az 

információ  azért  nem illeszkedik be a  hagyományos közgazdasági  paradigmába,  mert  minden 

egyes individuum oly módon tudja birtokba venni, hogy nem meríti ki,  nem éli fel az eredeti 

erőforrást,  senkit  sem zár  ki  a párhuzamos használat  lehetőségéből,  nem ró anyagi terheket a 

másik ember vállára (vagyis használatának nincsenek negatív externáliái), s végül a túlhasználat 

sem vezet  a  másik  ember  jólétének  csökkenéséhez  (vagyis  nem vezet  Pareto-inferior  állapot 

kialakulásához).” [Fekete 2007] 

2.1. A gazdaság átalakulása

A XXI. század gazdasága információ- és tudásközpontúvá vált. Az információval kapcsolatos 

árucikkek  a  világpiac  kulcsfontosságú  tényezőiként  egyre  inkább  háttérbe  szorítják  a 

hagyományos  iparcikkeket.  A gazdasági  és  társadalmi  változásokat  az  információs  technikák 

folyamatos megújulása jellemzi. A Hiba: A hivatkozás forrása nem található. ábra azt a folyamatot 

mutatja be, melynek során a gazdaság ágazatainak szerepe fokozatosan átalakult. Az 1800-as évek 

táján a mezőgazdaság jelentette az emberek számára a fő megélhetési forrást. A mezőgazdaság 

fokozatos gépesítése miatt az ipar kezdett egyre nagyobb szerephez jutni a gazdasági ágazatok 

között. Az ipari szektor növekedésének következtében az információs ágazat is fejlődésnek indult. 

A XIX.  század  során  mindaddig,  amíg  a  rendszeren  kibocsátott  anyagok  feldolgozására  és 

mozgatására  használt  energia  nem  sokkal  haladta  meg  az  emberi  munkával  szolgáltatható 

energiát, az emberek képesek voltak elvégezni azt az információ feldolgozást, amire a rendszer 

irányításához  szükség  volt.  Az  ipari  forradalomnak  abban  volt  a  legnagyobb  szerepe,  hogy 

felgyorsította  az  anyag-feldolgozási  rendszert,  így  előidézte  az  irányítás  válságát.  A válság 

kiterjedt  az  egész  gazdasági  életre,  és  megindult  a  folyamatos  innováció  az  irányítástechnika 

67 „Az állam foglyul ejtése (state capture), a cégek részéről olyan erőfeszítéseket jelent, amelyek arra irányulnak, 
hogy  a  köztisztviselőknek  nyújtott  magánkifizetések  segítségével  alakítsák  és  befolyásolják  a  játszma 
alapszabályait (azaz a törvényhozást, a törvényeket, szabályokat és rendeleteket, bírósági határozatokat).” [Inzelt, 
A 2008]
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területén (irányítás forradalma). [Beniger 2004]

Az 1950-es években már a gazdasági termelés nagyobb részét az ipar adta. A legutóbbi évek 

során  az  ipart  támogató  információs  ágazat  jelentős  fejlődésének  következtében  strukturális 

változás történt az ágazatok között. Ma már az információs ágazat a fő gazdasági ágazat, az ipar 

jelentősége  csökkent  valamelyest,  a  mezőgazdaság  jelentősége  pedig  nagymértékben 

visszaszorult.  Az IT-szektor egyrészt kiváltója, másrészt velejárója, sőt, eredménye is ezeknek a 

folyamatoknak.

Az Információs Társadalom68 a kapitalizmus egyik alakváltozata, az irányítás forradalmának a 

legújabb  szakasza.  Megváltozó  áruszerkezet  mellett  változatlan  az  áruviszony,  de  a 

pénzviszonyok radikális átalakulása, és új tervezési – gazdasági – elosztási rendszerek jellemzik, s 

ezzel együtt a politikai szféra működéstörvényei is kicserélődtek. [Beniger 2004]

Ezen  új  típusú  gazdasággal  szembesülve  egyre  többen  kutatnak  az  ennek  megfelelő 

gazdaságtudomány után, amely iránymutató lehet az üzleti döntésekben is. Shapiro-Varian (2000) 

alaptétele,  hogy  az  új  gazdaság  hatékony  működtetéséhez  nincs  szükség  radikálisan  új 

közgazdaságtani modellekre,  hiszen a hagyományos, jól  bevált  stratégiák némi módosítással  a 

megváltozott viszonyok között is tökéletesen alkalmazhatók.

2. ábra: Az információs társadalom építőköveinek evolúciója  
Forrás: Forms and Dynamics of Leadership for a Knowledge Society: The QUAD p. 4.

Napjaink  gazdaságában  egyre  fontosabb  magán  az  információs  iparágon  túlmutatóan  a 

termékekbe és szolgáltatásokba épülő tudás és információ szerepe. A folyamat  a 90-es években 

olyan jelentőssé vált, hogy a gazdasági elemzők gazdasági paradigmaváltásról, új gazdaságról, e-

gazdaságról, hálózati gazdaságról írtak. [Dinya-Domán 2004]

68 A tudományos irodalomban sokféle elmélet található arról, hogy mit nevezünk információs társadalomnak. Jelen 
disszertáció  kereteit  meghaladja  a  különböző  nézőpontok  ütköztetése  és  bemutatása.   Részletes  feldolgozás 
található Karvalics László: Az információs társadalom keresése (Infonia – Aula, 2002) könyvében.
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2.2. Új gazdasági paradigma

Az  új gazdaság69 fogalomköre  az 1990-es  években alakult  ki  az  Egyesült  Államokban az 

információs  technológia  és  a  pénzügyek  területén.  A kifejezés  eredetileg  az  ipari-gazdasági 

modellből a csúcstechnológia által determinált információ alapú gazdaságba való átmenetet volt 

hivatott definiálni. 

A kilencvenes évek során a világháló kereskedelmi célú megjelenésével úgy tűnt valóra válik 

az  a  korábbi  remény,  amely  az IKT hatásait  és  gazdaságba való  beépülését  egy új  gazdasági 

paradigma  megszületésével  azonosítja.  Az  Internet  keretei  között  megteremtődik  a  kétoldalú 

kommunikáció  lehetősége.  A  társadalom  szélesebb  rétege  számára  válik  lehetővé  az 

információszerzés, a lakosság jobb betekintést nyerhet az államigazgatás működésébe, érdekeik 

érvényesítése  könnyebbé  válik.  A  csökkenő  információs  költségek  kedvezően  hatnak  a 

mobilizációra, és korábban nem tapasztalt mértékben növelik a versenyt. 

Az Internet és a telekommunikáció térnyerése átformálja a vállalati szerveződési formákat is, 

[Duma  2007]  hiszen  a  tudás  egyre  nagyobb  részét  alakítja  át  könnyen  transzferálhatóvá, 

megteremtve  ezzel  a  szellemi  tevékenységek államok és  kultúrák határait  átlépő áramlását.  A 

globális  hálózati  kommunikáció  tehát  elvezet  egy  olyan  gazdaság  kialakulásához,  amely  a 

korlátok nélküli növekedés, a tudás- és információ alapú termelés, a növekvő termelékenység, a 

hatékony beruházás és a tökéletes versenypiac működésének feltételeit teremti meg.[Fekete 2004] 

A huszadik  század  utolsó  negyedévében  tehát  kialakult  az  új  gazdaság  fogalma.  Castells 

(2005) a jelenségek szoros összekapcsolódása miatt információsnak, globálisnak, és hálózatinak is 

nevezi egyben. Információs  azért,  mert  az  egyes szereplők versenyképessége attól  függ, hogy 

milyen mértékben tudják létrehozni, feldolgozni és alkalmazni a tudásalapú információt. Azért 

globális, mert a termelés, fogyasztás, elosztás központi tevékenységei, valamint ezek összetevői 

(tőke, munkaerő, piac, nyersanyag) globális léptékben szerveződnek. Végül azért hálózatos, mert 

a termelékenység, és a versenyképesség üzleti hálózatok globális hálózataiban jön létre.

Tény,  hogy  az  információtechnológia  terjedése  nem hagyta  érintetlenül  a  gazdaság  egyéb 

szektorait sem. 

Az  „új  gazdaság”  tanával  foglalkozó  szakemberek  körében  két  markáns  nézőpont 

fogalmazódott meg. Hal Varian írásaiban korábban az „információs technológia gazdaságtanáról” 

69 Az új gazdaság fogalomkörét az amerikai gazdasági újságírás kezdte el népszerűsíteni, jóllehet a fogalom eredete 
máig  nem  tisztázott.  A  kifejezés  folyamatos  és  alapvető  jelentésváltozáson  ment  keresztül,  kezdetben  a 
számítógépipart,  az  információs  és  telekommunikációs  technológiákat  és  szolgáltatásokat,  a  hardvert  és  a 
szoftvert, mint GTP (General-Purpose-Technology), azaz általános célú technológia hatásait foglalta magába, de 
lassan kiterjedt az amerikai gazdaság egészére.
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beszélt,  de újabb publikációiban már azt a nézetet  vallja,  hogy az információs technológiának 

nincs  külön  gazdaságtana.  Az  információs  termékeknél  ugyanazok  a  közgazdasági  törvények 

érvényesülnek,  mint  a  „hagyományos”  termékeknél,  legfeljebb  különleges,  néha  szélsőséges 

formákban. [Shapiro-Varian 2000]

Az Erik Brynjolfsson által vezetett kutatócsoport70 „digitális gazdaságról” beszél, ami makro- 

és mikrogazdasági nézőpontból egyaránt vizsgálható.  Brynjolfsson és Hitt (2000) megállapítása 

szerint az új gazdaság nemcsak az IT termelés terjedését jelenti, de azt az új módot is, ahogyan a 

tradicionális iparágakban alkalmazzák, és ahogyan az innovációt módosítja.

Az új gazdaság modelljét a globalizáció, a világpiac egységesülése jellemzi és határozza meg, 

hiszen a modern technológiák lehetővé tették, hogy a világ távoli pontjain működő gazdálkodó 

egységek együttműködhessenek. Ebben az új környezetben az állami szabályozás lehetőségeinek 

csökkenése  mellett  a  multinacionális  vállalatok  hatalmának erősödése  figyelhető  meg,  noha  a 

gazdaságpolitika  intézményes  kereteit  továbbra  is  az  államok  adják.  A  nemzetállamot  a 

globalizáció két nagy területe szorítja vissza: a kereskedelem és a tőkemozgások liberalizálásának, 

illetve a termelés nemzetközivé tételének a területe. 

2.3. Hálózati gazdaság – iparágak

Az  információs-kommunikációs  technológiák  és  a  gazdaság  területén  viharos  változások 

mentek  végbe.  Az  IKT  megváltoztatta  az  áruk  és  a  szolgáltatások  termelését,  eladását  és 

elosztását,  valamint  a  globális  beruházások  jellemzőit.  Globális  gazdaságról  akkor  beszélünk, 

amikor  az  elmúlt  2-3  évtized  folyamatainak  újszerűségét  elsősorban  az  IKT e  változásokban 

betöltött szerepével hangsúlyozzuk. 

„Globalizációnak nevezzük azt a történelmi folyamatot, amely úgy alakítja át a társadalmon 

belüli  viszonyokat  és  tranzakciókat,  hogy  ezáltal  az  interakciók  és  a  hatalomgyakorlás 

világrészeken átnyúló hálózatai jöjjenek létre.” [Lányi 2001]

Dinya-Domán  (2004)  a  tendenciákat  elemezve  megállapítja,  hogy  a  közeli  jövőben 

gyakorlatilag már nem lesz gazdasági szervezet, amelyik ne lenne tagja valamilyen hálózatnak. 

Szakértők  szerint  a  jövőben  már  nem  is  a  vállalatokat,  hanem  a  vállalatok  együtteseit 

(„klaszterek”, clusters) kellene a gazdaság alapegységeinek tekinteni. 

70 MIT Center for Digital Business, http://digital.mit.edu/
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A hálózatok gyors bővülése számos tényezőre vezethető vissza: 

✔  A rövidülő termék-életciklusok egyre nagyobb rugalmasságot, alkalmazkodó  képességet 

követelnek  a  gazdasági  élet  szereplőitől,  akik  az  alapképességekre  specializálódva 

„kiszervezik”, azaz piaci alapokra helyezik tevékenységük jelentős részét („outsourcing”). 

✔ A kiszervezők a kiszervezett  tevékenységeket végző szervezetekkel  hálózat  formájában 

tevékenykednek, amelyben egyszerre van jelen a verseny és a kooperáció. 

✔ A  verseny  globalizálódása,  és  ezzel  a  hatalmas  tőkeerőt  képviselő  versenytársak 

megjelenése  arra  kényszeríti  a  kis-,  és  középméretű  vállalkozásokat,  hogy  stratégiai 

szövetségeket, hálózatokat létrehozva próbáljanak közösen kiaknázható versenyelőnyökre 

szert tenni.

✔ Az informatikai hálózatok gyors fejlődése és terjedése infrastrukturális lehetőséget teremt 

a  korábban  elszigetelt,  szeparált  vállalati  értékláncok  tényleges,  vagy  virtuális 

összekapcsolására. [Dinya-Domán 2004]

A szervezeti  hierarchia  kiterjesztése  és  a  stabilitás  helyett  annak  lebontása,  valamint  a 

folyamatos  alkalmazkodás  kerül  a  középpontba.  Az  IKT-t  hatékonyan  alkalmazó  vállalatok 

növelik piaci  részesedésüket,  új  piaci  szegmensekre kerülnek be.  Az információs technológiák 

befolyásolják a munkahelyek szerkezetét és az egyes  vállalatok beszerzését, regionális telephely 

választását, valamint szervezeti innovációkat tesznek lehetővé. Az 1. táblázat mutatja a régi és az 

új iparágak jellemzőinek összefoglalását.

1. táblázat: Régi és új iparágak összevetése

Hagyományos iparágak Információs szektor (új gazdaság)
Fizikai termékek dominanciája.
A termékek viszonylag alacsony szellemi 
tartalma.
Merev tömegtermelés.
Hosszú ciklusok.
Időnként jelentkező innovációk.
Hagyományos 8 órás foglalkoztatás. 
Gyárban és hivatalban koncentrálódó 
foglalkoztatottak. 
Hagyományos eladó–vevő kapcsolat.
A klasszikus piacon a kínálat formálja a 
keresletet.
Fix költség + (cost +) típusú katalógus árak.

Szellemi termékek dominanciája.
A termékek viszonylag alacsony anyagi 
tartalma.
Rugalmas, szolgáltatás jellegű termelés. 
Rövid ciklusok.
Permanens innovációk.
Rugalmas foglalkoztatás.
Otthonülő távmunkások, nomád munkaerő, 
atipikus foglalkoztatás.
Valós idejű marketing.
Online-ügyletek.
A vevők aktív szerepe.
Rugalmas, dinamikus árak.

Forrás: Szabó Katalin: Az információs technológiák szétterjedésének következményei a hagyományos szektorokban, 
Közgazdasági Szemle (2002. március) p.196
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A közgazdaságtan a monopóliumokat társadalmilag károsnak tekinti, ugyanis kialakulásukkal 

megakadályozzák az erőforrások társadalmilag leghatékonyabb eloszlását. 

Egy adott termék piacán egyedüli eladóként (szolgáltatóként) megjelenő vállalat létrejöttének 

okát  elemezve  természetes  és  mesterséges  monopóliumot  különböztetnek  meg.  A természetes 

monopóliumokra példaként a közüzemi szolgáltató vállalatok szolgálnak. Az ilyen monopóliumok 

létrehozása  és  működése  során  méretgazdaságossági  előnyök  alakulnak  ki,  ugyanis  jelentős 

infrastrukturális  beruházások  szükségesek  felépítésükhöz,  de  a  már  létező  infrastruktúra 

működtetése relatíve jelentősen alacsonyabb költségekkel jár. A természetes monopóliumok létét 

védő, leggyakrabban hangoztatott érv az volt, hogy egy „többszereplős” megoldás társadalmilag 

nem  lenne  hatékony.  A  kormányok  viszont  arra  a  problémára  lettek  figyelmesek,  hogy  a 

„szabályozott” természetes monopóliumok működésével kapcsolatban a szolgáltatás színvonala 

meglehetősen  alacsony  maradt  és  nem  tartott  lépést  az  iparágban  végbement  technológiai 

fejlődéssel. Kezdett megtörni az a hagyományos vélekedés, amely szerint egy hálózat feltétlenül 

egyetlen vállalat (természetes monopólium) kell, hogy legyen. A hozzáférési díj (access pricing) 

fizetése  oldotta  fel  az  ellentmondást:  nem  kellett  párhuzamos  hálózatokat  kiépíteni,  hanem 

megfelelő  díj  megfizetése  ellenében  más  szolgáltatóknak  is  megengedték,  hogy  használják  a 

hálózatot. A verseny beengedése rávilágított arra, hogy egész iparágakat ellenőrzésük alatt tartó 

„természetes  monopóliumok”  fenntartása  nem hatékony.  Shy még  a  természetes  monopólium 

kifejezés használatával is szembeszáll.  [Economides 1996, Shy 2001, Szabó-Hámori 2006, Kiss 

2008]

A mesterséges monopólium  esetében az egyetlen eladót nem a kiváló technológia vagy az 

alacsony költségszintje, hanem valamilyen jogi-intézményi védelem óvja a versenytársaktól.

2.4. Az információtechnológia gazdaságtana
„Nem  a  legerősebb  faj  lesz  a  túlélő,  nem  is  a 

legintelligensebb,  hanem  az,  amelyik  a  leggyorsabban  képes 
változni.”

Charles Darwin

Az információtechnológiára jellemző gazdasági vonások tárgyalása hozzásegít ahhoz, hogy a 

későbbiekben  elemzésre  kerülő  kormányzati  döntéseket  és  elgondolásokat  stabil  gazdasági 

alapokra tudjuk helyezni a komplex térben.

Mindennapi  életünk  során  rengeteg  olyan  termékkel,  szolgáltatással  találkozunk,  amely 

hálózati iparágakból származik. Ilyen termékek a telefon, számítógép hardver és szoftver, DVD 

lejátszók,  videomagnók,  banki  szolgáltatások,  polgári  repülés  stb.  Hálózati  iparágak  közé 
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tartoznak a közszolgáltatást nyújtó hálózatok is.

A hálózati  iparág  és  termékek esetében olyan  területek  egybeolvadását,  illetve  egymásba-

fonódását figyelhetjük meg, melyeket korábban a különféle technikák, jogszabályok és terjesztési 

módok elválasztottak egymástól. Az infokommunikációs konvergencia a távközlés, az informatika 

és a média konvergenciáját jelenti, amely több formában – jelentős és egyre növekvő részben az 

internet közvetítésével – valósul meg.  A konvergencia fogalma lágy fogalom, azaz nem fogható 

meg egyértelműen egyetlen definícióval, nincs egyöntetű használata a szakirodalomban, illetve a 

köznyelvben. [László 2003]

A konvergencia versenypiaci jelenség, gazdasági értelemben a valamely időpontban különféle 

ágazatokhoz  tartozó,  különféle  outputokat  előállító  és  különféle  technológiákat  alkalmazó 

termelési folyamatoknak és termékeiknek olyan egymáshoz, vagy egy harmadik állapothoz való 

közeledését  jelenti,  amely  együtt  jár  termékeik  helyettesíthetőségi  fokának  növekedésével  – 

vagyis piacaiknak egymáshoz való közeledésével – valamint az ágazatok közötti  határvonalak 

elmosódásával. [Kiss 2000]

Két alapvető eszköz kombinációjából (összeolvadásából) keletkező új eszköz eddig viszont 

még nem volt  képes  teljes  mértékben helyettesíteni,  kiváltani  a  régi  eszközöket.  Minőségileg 

jelent újat, de más lesz, mint az alkotó részek puszta összessége. A konvergencia nem önmagában 

létező jelenség.  Sok esetben a konvergenciával szimultán megfigyelhető divergenciával szoros 

összefüggésben  értelmezhető,  de  ugyanúgy  előfordulnak  az  adott  rendszer  fejlődési 

dinamikájának  más  formái  is.  Egy-egy  terület  nem  írható  le  tisztán  konvergencia,  illetve 

divergencia-jelenségekkel, a kettő ugyanis egymást kiegészítve – és nem kioltva – együtt jellemzi 

a területet.  Sokszor olyan nem valódi igényen alapuló igénykeltés is megfigyelhető, ami végső 

soron tényleges fogyasztással jár. Másrészről megvizsgálandó a felhasználók affinitása és igénye 

az  új  dolgokra.  Lehet  valami  nagyon  jó  technológiailag,  ha  nem  találkozik  a  felhasználók 

igényeivel,  elgondolásaival  és  nem  valós  igényt  elégít  ki.  [László  2003]  „A konvergencia-

folyamat „eredménye” soha nem abban a közegben teendő és tehető mérlegre, amelyben egyes 

elemei  megszülettek  –  eképpen  nem  is  vezethető  le  az  összeolvadó  minőségek  egykori 

funkciójából.” [Pintér- Élő  -Z. Karvalics 2001]

A konvergencia71 folyamata megtalálható a termékek, szolgáltatások, a hálózatok (pl. távközlő 

és  kábeltelevíziós  hálózatok),  valamint  piaci  és  szektroális  területen  is.  Amint  a  hálózati 

iparágaknál  már  láthattuk,  a  szektorális  konvergencia  a  vállalatok  és  vállalattípusok 

71 Green Paper on the convergence of the telecommunications, media and information technology sectors, and the 
implications  for  Regulation  -  Towards  an  information  society  approach  (1997.  December  3.) 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l24165.htm
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konvergenciája,  új  átfedési  területek  például  telematika,  médiamatika  megjelenése  által  is 

jelentkezik.  Az  infokommunikációs  konvergencia  modelljét  Sallai  -  Abos   (2007)  bővebben 

tárgyalja. A konvergencia interneten megvalósuló legjobb példái a szolgáltatások nyújtásához a 

peer-to-peer72 hálózatokat technológiai platformként felhasználó további szolgáltatások, például a 

Joost  internetes  televízió,  a  Skype,  a  VoIP  telefonszolgáltatók,  valamint  a  BitTorrent73.  A 

konvergáló területek és szolgáltatások jogi szabályozásának nehézségeire Kiss (2000) is felhívja a 

figyelmet.

A hálózati iparágakról eddig leírtak összefoglalását Shy (2001) adja, ami alapján a hálózati 

iparágak termékeinek piacát az alábbi jellemzőkkel lehet leírni:

1) Komplementaritás, kompatibilitás és szabványok 

2) Hálózati hatások, fogyasztási externáliák 

3) Átváltási költségek és lekötés („lock in”) 

4) Méretgazdaságossági előnyök a hálózati termékek előállítása során 

2.4.1. Komplementaritás, kompatibilitás és szabványok

Minden termékhez tartoznak a piacon helyettesítő és kiegészítő termékek. A hálózati iparágak 

olyan  termékeket  hoznak  létre,  amelyeket  csak  más  termékekkel  együtt  lehet  használni, 

fogyasztani. A hardver és a szoftver jól érzékelteti a közgazdaságtan kiegészítő és helyettesítő 

termékekről szóló alapvetéseit. A számítógépek nem működnek szoftverek vagy monitor nélkül.

A kiegészítő termék, Samuelson-Nordhaus (1995) megfogalmazása szerint „két olyan jószág 

amely a fogyasztók szemében együtt jár egymással”, vagyis olyan termékek amelyek használata 

egymás nélkül nem lehetséges. A hardver klasszikus kiegészítő terméke az operációs rendszer. 

Változatlan  körülmények  esetén  egy  termék  kereslete  megnő,  ha  kiegészítő  termékének  ára 

csökken.  Az  egymást  kiegészítő  termékeknek  természetesen  kompatibilisnek  is  kell  lenniük 

egymással.  Helyettesítő  termékekről  akkor  beszélünk,  ha  az  adott  termékek  versenyeznek 

egymással, például az operációs rendszerek területén a Windows és a Linux. 

Az információs javak piacán, főként a szoftverek esetében, jellemző az eredeti termék egy 

csökkentett  képességű  változatának  kiadása,  amint  azt  a  licenceknél  bemutattam.  Ez,  ha  jól 

alakítják ki,74 nem helyettesítő, hanem kiegészítő jellegű termék, így nem veszélyezteti az eredeti 

72 Bővebben a peer-to-peer hálózatokról: [Bodó – Szakadát 2005] 
73 A BitTorrent peer-to-peer alapú fájlcserélő protokoll és rendszer, elsősorban nagyméretű fájlok megosztásához, 

amelyet azóta számos cég is alkalmaz. A technológia csökkenti a saját szerverek terheltségét. A protokollt Bram 
Cohen alkotta meg 2001 áprilisában és nyílt  forráskódú licenc alatt tette közzé. Annak ellenére, hogy maga a 
technológia nem jogsértő, támadások kereszttüzébe került.

74 Tipikus  példája  az  Acrobat  cég  PDF  dokumentumok  kezelésével  összefüggő  termékkínálata.  A PDF  fileok 
létrehozását,  módosítását  lehetővé  tévő  teljes  értékű  program  kereskedelmi  forgalomban  érhető  el,  míg  az 
ingyenesen  (több  platformra)  elérhető  olvasóval  a  PDF  formátumú  dokumentumokat  csak  olvasni  lehet, 
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termékből származó bevételeket. A kiegészítő termék haszna az előállító számára jellemzően a 

hálózati  hatáson keresztül  jelentkezik:  az  ingyenes  kiegészítő  termék  felhasználói  tábora  már 

ösztönözve van a teljes értékű termék használatára. 

A kompatibilitás két eszköz, készülék, berendezés, program együttműködését, egymással való 

helyettesíthetőségét vagy összekapcsolhatóságát jelentő tulajdonság. A szabványok  a formalizált 

kompatibilitást fejezik ki.

2.4.2. Hálózati hatások, externáliák 

Valamely termék iránti  kereslet  nemcsak a  fogyasztó jövedelmétől  és  a  keresett  termékek 

áraitól függ, hanem függ az illető termék piacának, valamint a kiegészítő termékek piacainak a 

nagyságától is. [Kiss 2008]

A  fogyasztók  hálózatot  alkotnak,  virtuális  hálózat  csomópontjait  képezik.  Az 

összeköttetéseken  keresztül  a  hálózat  csomópontjai  megváltoztatják  egymás  állapotát,  amely 

hatást  visszacsatolásnak nevezzük. A legegyszerűbb visszacsatolás két  pont között  oda–vissza, 

alapú, de a bonyolultabb mintázat a körkörös pályán futó, egymást követő (szekvenciális) hatások 

elvét követi.  [Barabási 2003, Duma 2007, Kiss 2008]

Az  infokommunikációs  hálózati  hatások  és  az  externáliák75 típusuk  szerint  lehetnek 

hozzáférési, vagy használati, hatásuk szerint negatív, vagy pozitív, okuk szerint közvetlenek, vagy 

közvetettek.  A használati  externáliákat  gyakran  fogyasztási  externáliáknak,  míg  a  hozzáférési 

externáliákat  hálózati  externáliáknak  vagy  hatásoknak  nevezik.  A használati  externáliák  közé 

tartozhat pozitív hatással a telefonhívás kölcsönös hasznossága mindkét fél számára, de ugyanez 

lehet  negatív  hatás  is,  például  a  kéretlen  telefonhívások76 esetében,  vagy  negatív  hatással 

jelentkezik például  a SPAM77 is.  A hozzáférési  externáliák esetében minél  nagyobb a hálózat, 

annál  értékesebb  az  előfizető  számára  a  hozzáférés  –  pozitíva  hatás,  negatív  hatás  például  a 

forgalmi torlódás, sávszélesség lecsökkenése.

Pozitív a hatás akkor, amikor egyes piaci szereplők olyan hasznosságra tesznek szert, amelyért 

létrehozni, formázni már nem. 
75 A korábbi közgazdasági szakirodalomban a hálózati hatást externáliaként kezelte a legtöbb szerző. Liebowitz és 

Margolis 1994-ben hívta fel arra a figyelmet, hogy az externális és a hatás fogalmak között fontos különbséget 
tenni. Kiss (2008) is megkülönbözteti a két fogalmat „A hálózati hatásból akkor lesz externália, ha a hasznosság 
[..]  változásai  nem kompenzáltak.  Másképpen  fogalmazva:  a  kompenzált  hálózati  hatás  nem externália.”  Az 
értekezés keretében csak a legfontosabb hatásokat emeltem ki.

76 Például a politikai pártok telefonos direkt marketing kampánya választások idején.
77 Az  ICF International  nemzetközi  tanácsadó  cég  tanulmányának  megállapítása  szerint  a  kéretlen  elektronikus 

reklámlevelek  kézbesítése,  feldolgozása  és  kiszűrése  nem csak  időrabló  feladat  és  sok  pénzbe  kerül,  hanem 
egyúttal a környezetet komolyan terhelő tényező is. A spamek feldolgozása és kiszűrése ugyanis annyi áramot 
emészt  fel,  amely elegendő lenne  évente  2,4  millió  háztartás  ellátásához.  A világ  széndioxid-kibocsájtásának 
csupán 2 százalékáért felelős az IKT, ez megegyezik a a légi közlekedés kibocsátásával. Nagyvárosnyi áramot 
fogyasztanak a spam e-mailek (2009), http://www.sg.hu/cikkek/66808 
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nem fizetnek; negatív pedig akkor, amikor egyes piaci szereplők olyan kárt (negatív hasznosságot) 

szenvednek el, amelyért nem kapnak kárpótlást. [Kiss 2008]

A hálózatok  kompatibilitása  kiterjeszti  és  megerősíti  a  hozzáférési  externáliákat,  míg  a 

szolgáltatások kompatibilitása kiterjeszti és megerősíti a használati externáliákat.

A közvetlen hálózati hatás  akkor jelentkezik, amikor egy áru értéke a felhasználó számára 

azért növekszik, mert sokan mások ugyanazt használják. Ilyen termék lehet a telefon, az internet 

vagy a faxkészülékek.

A  közvetett  hálózati  hatás  a  felhasználók  táborának  növekedésén  keresztül  áttételesen 

jelentkezik, például az adott termékhez a kiegészítő termékek mennyiségének növekedése által. 

Ez  a  hatás  visszahatással  is  van  a  felhasználók  számának  növekedésére,  mivel  minél  több 

kiegészítő termék létezik a piacon annál inkább ösztönzi az eredeti termék fogyasztásába való 

bekapcsolódást.   (Például  minél  többen  használják  az  internetet  Magyarországon,  a  magyar 

nyelvű tartalmak annál nagyobb mértékben jelennek meg. Amint nő a magyar nyelvű tartalmak 

mennyisége,  ez  arra  ösztönözheti  a  fogyasztásból  addig  kimaradókat,  hogy  ők  is 

bekapcsolódjanak a fogyasztásba.)

Valamely új hálózati termék bevezetése esetén természetesen a legfontosabb kérdés, hogy mi a 

fogyasztók azon kritikus tömege, amelynél már megéri áttérni vagy használni az új technológiát. 

Az  a  szolgáltatási  volumen  vagy  piaci  részesedés,  amely  elválasztja  egymástól  a  pozitív 

visszahatás két irányát: a kritikus tömeg felett – felfelé spirál, a kritikus tömeg alatt – lefelé spirál.

Az externáliák hatása a piacra jelentkezhet instabilitás, torzítás, útfüggőség, billenő piacok, a 

rosszabb termék győz, minden a győztesé formákban. [Kiss 2008, Szabó-Hámori 2006]

2.4.3. Bezártság („lock-in”) és átváltási költségek

A bezártság fogalma a hálózati termékek esetében arra utal, hogy ha a felhasználó – a hálózati 

hatások  miatt  –  elkötelezte  magát  egy  technológia  használata  mellett,  megtanulta  kezelni, 

hozzászokott vagy ragaszkodik az adott termékhez, ez a jövőre nézve is meghatározza döntéseit.

A nemzetközi szakirodalomban ezt  a jelenséget  a „lock in” fogalmával  jellemzik,  amire a 

magyar szakirodalomban nincs egységes szóhasználat. Használják a bezártság, lekötés, fogságba 

esés szavakat is ugyanennek a jelenségnek a leírására. A disszertációmban a bezártság, illetve a 

függőség  megnevezést használom a jelenség jellemzése során.78

A fogyasztó sok esetben észre sem veszi és függőségbe került az adott termék szállítójától, 

ráadásul  gyakran  egyáltalán  nem  kellemetlen  módon.  Azonban  ha  megjelenik  egy  olyan  új 

78 Szabó-Hámori  (2006)  a  lekötés  szó  használatát  nem  tartja  szerencsésnek  a  lock-in  elnevezésre,  mivel  az  a 
tőkelekötésre utalhat, de annál jelentősen szélesebb jelenségkört fog át. pp331. 
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technológia, amelyet a felhasználó mégis alkalmazni szeretne, de nem kompatibilis az ő korábbi 

termékével, az átállási költségei magasak lehetnek, mivel a meglévő termék lecserélése túlságosan 

sok pénzbe és energiába kerülne.

Az információs iparban a fogságba esés gyakori jelenség, amely elérésért a cégek is sokat 

tesznek például hűségprogramokkal, hűségszerződésekkel (a felhasználó valamilyen remélt előny 

érdekében önként zárja be magát),  vagy olyan szabványok alkalmazásával, amelyek csak az ő 

termékeivel kompatibilisek. A foglyul ejtő kihasználhatja a vele szemben álló kiszolgáltatottságát: 

például emeli az árait, ront a minőségen, a kapcsolat fenntartását új, különleges feltételekhez köti. 

Minél  összetettebb,  különlegesebb  termékről,  vagy  szolgáltatásról  van  szó,  annál  nagyobb  a 

fogságba esés veszélye; a lecserélés annál könnyebb, minél szabványosabb, közönségesebb dolog 

(tömegcikk, standard szolgáltatás) az üzlet tárgya. [Shapiro-Varian 2000]

Bármely számítógépes operációs rendszer használatának megtanulása időt és energiát igényel. 

A legtöbb számítógép használó nem szereti, ha új operációs rendszerrel kell megismerkednie. A 

rendszerek  közötti  váltásnak  jelentős  átváltási  költségei  vannak;  minél  nagyobbak  ezek  a 

költségek,  a  fogyasztó  annál  inkább  kötődik  a  meglévő  termékéhez.  A  magas  újraképzési  és 

konverziós költségek is a bezárás eszközei.

A  „lock-in”  jellege  és  mértéke  meghatározza  a  felek  alkupozícióját,  megszabja  a 

mozgásterüket, behatárolja a követhető stratégiákat. 

2.4.4. Méretgazdaságossági előnyök a hálózati termékek előállítása 
során

Az információs termékek előállítása magas állandó költséggel, de alacsony határköltséggel jár. 

Az  információs  termékek  első  példányának  létrehozása  jelentős  összegbe  kerül,  de  a  további 

példányok  előállításának  költsége  elhanyagolható.  Ebben  az  esetben  az  előállítási  költségekre 

alapozott árképzés nem működik, az információs termékek árát a fogyasztók értékítélete alapján 

kell megállapítani. Az értékalapú árképzés differenciált árakhoz vezet, így elkülöníthető piacokon 

különböző árakon értékesíthető.  [Bakos - Brynjolfsson 1999, Shapiro -Varian 2000] 

Az  IKT lehetővé  teszik  a  vállalatok  számára  a  termékkínálat  bővítését,  az  általuk  kínált 

szolgáltatásoknak  a  felhasználók  igényeihez  történő  igazítását,  a  kereslet  gyorsabb  és  jobb 

kielégítését. „Méretgazdaságosság akkor áll fenn, ha a vállalkozás átlag (teljes) költsége csökken 

a kibocsátás növelésével. A méretgazdaságosság egy közös forrása – különösen az elektronikus 

hírközlési szektorban – az állandó költségek, azaz azok a költségek, amelyek attól függetlenül 

merülnek  fel,  hogy hány egységnyi  a  kibocsátás.  Ha a  kimenetet  növelik,  az  átlagos  állandó 
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költségek  csökkennek.  Strukturális  piacralépési  korlát  áll  fenn,  ha  a  piacon  jelen  van  olyan 

szolgáltató,  mely a hatékony szolgáltatás  nyújtáshoz szükséges jelentős méretgazdaságosságot, 

választékgazdaságosságot elérte.”79

2.5. Szoftverek gazdaságtana

Az előző pontokban általánosságban mutattam be a szakirodalom alapján a hálózati gazdaság 

termékeit,  néhol  már  szoftverek  területéről  mutatva  be  példákat.  Az  eddigi  elméleti 

megközelítéseket a következő fejezetben a szoftverek gazdaságtanára alkalmazom.

2.5.1. Komplementaritás, kompatibilitás és szabványok

Amikor az IBM megalkotta a PC architektúrát, az IBM-PC „Technical Reference Manual” 

kiadványában gondosan dokumentálta a csatlakozási felületeket az alkatrészek között. Ezzel az 

volt  a  célja,  hogy  más  gyártók  is  készíthessenek  alkatrészeket,  a  PC  alkatrészek  piacát 

tömegcikkek  piacává változtatva, mivel ez a piac a PC piac kiegészítője.  Amíg a csatlakozási 

felületek előírásait betartják, ezen gyártók termékei használhatóak a PC-kben. Rövid időn belül 

sok cég szállt be az üzletbe a memóriakártyák, merevlemezek, nyomtatók stb. piacán. Az  olcsó 

kiegészítő termékek megnövelték a PC-k keresletét.

A  Microsoft  célja  hasonló  volt,  amikor  eladta  az  MS-DOS  operációs  rendszerének 

licencjogát80 az  IBM-nek,  csak  ők  a  PC-t  akarták  tömegcikké  változtatni  a  piacon,  ami  által 

megnövekedhet  az  operációs  rendszerek  iránti  kereslet.  Hamarosan  a  PC  tömegcikké  vált, 

folyamatosan zuhanó árakkal, egyre növekvő teljesítménnyel és olyan kis árréssel, hogy nehéz 

volt profitot elérni ezen a területen. Az alacsony árak természetesen megnövelték a keresletet. A 

PC-k iránti nagy kereslet növelte kiegészítő terméke, az MS-DOS keresletét. Ha a körülmények 

változatlanok, akkor egy termék nagyobb kereslete esetén a profit is nagyobb. 

A Sun megvásárolta a StarOffice irodai programcsomagot és nyílt forráskódúvá tette. A Sun 

hardvergyártó ezzel  a  lépéssel  valószínűleg tömegcikket  akart  csinálni  a  szoftverből,  és  pénzt 

keresni a hardveren. Az egyik fontos tanulság azonban, hogy a szoftver számára elég egyszerű 

tömegcikké tenni  a  hardvert,  de a hardver  számára hihetetlenül  nehéz a  szoftvert  tömegcikké 

tenni. [Spolsky 2002]

A versenystratégia hagyományos szabályai a konkurenciára, a beszállítókra és a fogyasztókra 

összpontosítanak.  Az információgazdaságban a kiegészítő termékeket árusító vállalatok,  illetve 

79 Infokommunikációs Definíció Gyűjtemény: http://www.nhh.hu/definicio-tar/def/e000239.html
80 Amint azt korábban bemutattam, nem kizárólagos jogokat, csak az operációs rendszer licencét adta el a Microsoft 

az IBM-nek, azt sem kizárólagos joggal. Ezáltal ugyanazt a terméket más PC-t gyártó cégeknek is eladhatta, akik 
az IBM dokumentációja alapján legálisan másolták, gyártották a PC-t.
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maguk a kiegészítő termékek ugyanolyan fontosak. [Brynjolfsson - Hitt 2000]

Ha a cégek tömegcikké tudják tenni termékeik kiegészítőit, akkor termékeik iránt megnő a 

kereslet, tehát egyre többért és többért adhatják el azokat, amint ezt a  közvetett hálózati hatás 

esetében bemutattam. 

2.5.2. Hálózati hatások, externáliák

A pozitív visszacsatolás a nagy hálózatokat még nagyobbá teszi. A hálózati hatások kínálati 

oldalon méretgazdaságosságot és pozitív visszacsatolást teremtenek. A kritikus tömeg elérése után 

a piac önmagát építi.  A kiegészítő termékek szállítóinak megnyerése az egész rendszert vonzóbbá 

teszi.

Az információs technológiák rendszerfüggősége azt jelenti, hogy a vállalatoknak nem csak a 

versenytársaikra, hanem az együttműködő cégeikre is figyelniük kell. A szövetségek kialakítása, a 

partnerkapcsolatok ápolása, és a kompatibilitás biztosítása, vagy a kompatibilitás hiánya döntő 

fontosságú üzleti döntés.81 [Shapiro-Varian 2000, Shy 2001, Brynjolfsson - Hitt 2000] 

2.5.2.1. Encyclopædia Britannica – Microsoft Encarta – Wikipedia

Ebben a részben elemzem a hálózati hatások gyakorlati megvalósulását csakúgy, mint a nyílt 

fejlesztői modell hatását az üzleti stratégiákra. Az elemzés a lexikonok piacának három szereplőjét 

mutatja be.

Az egyik legjobb példa a hálózati hatásokra, az üzletstratégiák változására az  Encyclopædia 

Britannica példája.

Az  Encyclopædia Britannica82,83-t  széles  körben a legelismertebb tudományos alaposságú 

enciklopédiának,  klasszikus  kézikönyvnek  tartják  immáron  több  mint  240  éve,  amelynek  ára 

ennek megfelelően mindig magas volt.

81 Az egyik klasszikus példa a Microsoft és az Intel stratégiai szövetsége. A Microsoft a szoftverekre, míg az Intel 
szinte kizárólag a hardverekre összpontosított. Mindketten számos stratégiai szövetséget építettek ki, és stratégiai 
vállalkozásokat  vásároltak  fel.  Mindkét  cég  számára  döntő  fontosságú  volt,  hogy  a  kiegészítő  termékeket 
tömegáruvá tegyék.

82 Az első kiadás 1768 és 1771 között látott napvilágot a skóciai Edinburghban. Érdekességként megemlíthető, hogy 
a „kalózkodás” az információs termékekkel egyidős, az Encyclopædia Britannica első megjelenése az Egyesült 
Államokban egy Philadelphiában nyomtatott kalózkiadás volt, 1790-ben.

83 A „Britannica  Hungarica”  1994.  és  2001.  között  jelent  meg 19  kötetes  sorozatként.  A magyar  kiadáshoz  az 
Encyclopædia Britannica 15. kiadása szolgált alapul. A magyar kiadás mintegy 75 000 címszót tartalmaz, ebből 
3600 azoknak a címszavaknak a száma, amelyeket a szerkesztőbizottság és a magyar szerkesztők javaslatára, a 
magyar kiadás számára írtak a hazai szerzők. Ezek elsősorban magyar tárgyúak, de van köztük számos olyan nem 
magyar vonatkozású szócikk is, amelyet az alapmű nem tartalmazott, de a szerkesztőbizottság a hazai olvasók 
számára kiemelkedően fontosnak ítélt.

2005-ben CD-n majd 2006. végén DVD-n, 2007 őszétől pedig a világhálón is elérhető a http://www.vilagtudasa.hu 
címen  a  teljes  anyag,  amely  fotókkal,  hanganyaggal,  táblázatokkal  és  térképekkel  teszi  szemléletessé  az 
összegyűjtött adatokat. 

Forrás: A világhálón olvasható a Britannica Hungarica, http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=10047
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1992-ben a Microsoft úgy döntött, hogy belép a lexikon üzletbe. Felvásárolt egy minőségileg 

második  csoportba  sorolható  lexikont,  amely  anyagának  felhasználásával  létrehozott  egy 

felhasználóbarát felülettel rendelkező multimédiás CD-t. 

2001-ben az interneten megjelent a Wikipedia, melyet önkéntesek szerkesztenek.

Üzletstratégiák változása 

A Microsoft  lépésére  válaszul  az  Encyclopædia  Britannica84 elektronikus  kiadói  stratégiát 

dolgozott ki, amely részeként évi kétezer dolláros előfizetési díjért online hozzáférést ajánlott a 

könyvtáraknak, majd a magánháztartások számára is előfizetést kínált. A könyvtárak a márkanév 

miatt  is  megvették  az  előfizetést.  Ennek  ellenére  1996-ban  a  Britannica  forgalma  a  90-es 

forgalomnak a felére zuhant. Elkezdte a CD-változat árusítását, mely lényeges drágább volt, mint 

az Encarta, amelyet a Microsoft 49,95 dollárért adott a végfelhasználóknak. A hardvergyártóknak 

viszont még kedvezőbb feltételeket biztosítottak, ezért több számítógép gyártó ingyen adta a CD-t 

a termékeihez. Hiába volt jelentősen jobb minőségű az Encyclopædia Britannica, a fogyasztók az 

olcsóbb, de egyúttal rosszabb minőségű lexikont preferálták. 

Encyclopædia Britannica-nál 1994-től  napjainkig kifejlesztették a  digitális  változatot,  mely 

megjelent az interneten. A céget 1999-ben két részre osztották. Az egyik rész megtartotta a nevet 

és a nyomtatott változaton dolgozik, a Britannica.com Inc. pedig a digitális verzión. 

A Britannica 2008 júniusában a Wikipedia példáját követve nyitott a közösség irányába és már 

elfogadnak  beküldött  szócikkeket  is.  A Wikipedia  esetében  sokszor  megfigyelhető  szándékos 

vandalizmus,  ezért  már  ott  is  bevezették,  illetve  regisztrációhoz  kötötték  bizonyos  szócikkek 

szerkesztését. A Britannica esetében a megjelenés előtt ellenőrzésnek vetik alá a változtatásokat, 

és  az  új  szócikkeket.  Amennyiben  a  kontribúció  megfelelő  színvonalú,  a  későbbi  nyomtatott 

kiadásban is megjelenhet. [Van Buskirk 2008, Axon 2009]

A tradicionális enciklopédiákhoz hasonlóan felépülő Encarta85 – felvásárlások sorával készült 

– számos, nyomtatásban meglévő enciklopédiával kötött  megállapodást a felvásárlásról,  amely 

üzleti aktus után a nyomtatott változatok meg is szűntek.

Az Encarta eleinte optikai lemezeken jelent meg, idővel azonban online felületen is elérhetővé 

vált.  A  több  nyelvre  lefordított  (magyar  változat  nem  készült  belőle),  helyenként  lokális 

lexikonokból merítő Encarta prémium változatait éves előfizetési díj ellenében lehetett böngészni, 

bár több ezer szócikkét ingyenesen, pontosabban hirdetéseket tartalmazó oldalakon is el lehetett 

84 BBC News: Encyclopædia Britannica changes to survive (1997), http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/40033.stm
85 Encarta Worldwide, http://encarta.msn.com/encnet/features/worldwide.aspx
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érni az interneten.  A Microsoft 2009 márciusában bejelentette, hogy megszüntetik az Encartát,86 

júniustól kivonják a forgalomból az Encarta összes, optikai lemezen megjelenő változatát, október 

31-én pedig bezárják a weboldalakat is. Az Encarta elsősorban az egyre hatékonyabbá váló webes 

keresőmotoroknak,  valamint  a  Wikipediához  hasonló,  közösségi  szerkesztésű,  és  hatalmas 

adatbázissal  rendelkező,  ingyenes  online  enciklopédiák  fokozatos  térnyerése  miatt  szorult 

fokozatosan háttérbe az évtized második felétől. 

A Wikipedia egyik projektje a 2008/9 Wikipedia Selection for Schools.87 A projekt keretében 

egy DVD-t adtak ki elsősorban a nagy-birtanniai tantervet alkalmazó iskolák számára. A projekt 

előző  fázisában  kiadott  DVD  a  harmadik  világbeli  iskolák  segítségére  készült.  A  DVD  a 

Wikipediából  válogatott  5500  cikket  tartalmaz,  amely  a  projekt  weboldala  szerint  20  kötetes 

eciklopédiának felel meg, 34 000 képpel és 20 millió szóval. A DVD-t már letölthető formában is 

terjesztik, mégpedig a peer-to-peer hálózati szolgáltatású bittorrent technológia segítségével, ami 

jól illusztráltja az eddig leírtakat a hálózati iparágakról, a megváltozó tudásmegosztásról. 

A német Bertelsmann kiadó a német Wikipedia anyagából összeállított 992 oldalas könyvet 

adott ki, melynek ára 19.95 euró, és amelyből 1 eurót az eladott példányok után a Wikimedia 

Alapítványnak  juttatott.88 A  Wikipedia  licencelésének  megfelelően  a  könyv  teljes  anyagát 

letölthetővé89 is tették.

A  tartalmak  GNU  Szabad  Dokumentációs  Licencelése  azt  eredményezte,  hogy  újra 

felhasználták a  Wikipedia  tartalmait,  egyre népszerűbbé téve  azt.  Így pozitív  hálózati  hatás  – 

felfelé ívelő spirál – figyelhető meg a Wikipedia esetében. 

Azt  egyelőre  nem  tudni,  hogy  az  Encarta  tudásbázisának  mi  lesz  a  sorsa,  nyom  nélkül 

felszámolják, vagy  eladják,  esetleg  nonprofit  felhasználásra  ingyenesen  átadják  az  adatbázist 

harmadik félnek. A szabad dokumentációs licencek egyik előnye éppen az, hogy a tartalmak nem 

veszhetnek el. A Wikipedia a használat utáni fizetés (pay-per-view)90 modelljével szemben is nagy 

sikereket ért el.

Az Encyclopædia Britannica egyik érve az volt a Wikipediaval szemben, hogy a felhasználók 

86 Important Notice: MSN Encarta to be Discontinued (2009), http://encarta.msn.com/guide_page_FAQ/FAQ.html
87 2008–09 Wikipedia for Schools goes on-line (2008), http://en.wikinews.org/wiki/2008-

09_Wikipedia_for_schools_goes_online és http://www.soschildrensvillages.org.uk/charity-news/2008-wikipedia-
for-schools.htm, 2008/9 Wikipedia Selection for schools http://schools-wikipedia.org/

88 Printed Wikipedia Now Available - But Why? (2008), 
http://www.readwriteweb.com/archives/printed_wikipedia_now_available.php 

89 Texte des Wikipedia Lexikons zum Download (2008), 
http://www.wissenmedia.de/wissenmediaverlag/servicewmv/texte_des_wikipedia_lexikons_zum_download.html

90 A pay-per-view  üzleti  modell  a  tudományos  publikálás  területén  is  megszokott.  Viszont  ezen  a  területen  is 
megfigyelhető a nyílt modell hatása, a nyílt hozzáférés kezdeményezése. 

Bővebben:  Az  Open  Access  Initiative  hivatalos  oldala:  http://www.openarchives.org/,  Budapest  Open  Access 
Initiative: http://www.soros.org/openaccess/,  Directory of Open Access Journals: http://www.doaj.org/
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nem közvetlenül a Wikipediaban keresnek, hanem a Google oldalairól érkeznek, mivel a találati 

eredmények91 közt a Wikipedia tartalmai előkelő helyet foglalnak el. [Axon 2009]

Egy  2005-ös  Nature  tanulmány  és  kutatás92 [Giles  2005]  azt  mutatta,  hogy  a  Wikipedia 

ugyanolyan megbízható, mint a Britannica. Természetesen ez nem maradt válasz és viszontválasz 

nélkül.93 A téma összetettsége miatt a vitában nem lehet se pro, se kontra állást foglalni.

A fenti rövid elemzés is rámutatott, hogy a nyílt fejlesztői modell hogyan kényszerítette rá az 

üzleti  stratégia  megváltoztatására az évszázados hagyományokkal rendelkező enciklopédiát,  és 

hogy a nyílt modellt felhasználva hogyan tudta megváltoztatni a saját stratégiát, hogy maradhatott 

a  picaon,  szemben  a  zártságához  végig  ragaszkodó  Encartával.  Encyclopædia  Britannica 

felhasználva a nyílt  modellt  – megkülönböztető stratégiával – ragaszkodva a hagyományaihoz 

más célközönséget célzott meg, mint a Wikipedia. Az eddigi eredményeik azt mutatják, hogy jó 

üzleti döntést hoztak. A nyertes üzleti modell nem a vevők közösségét jelenti, hanem az értéket 

teremtő felhasználók közösségét.

2.5.3. Informatikai bezártság

Az  informatika  eddig  legnagyobb  sajtóvisszhangot  kapott  kérdésének  bemutatásához 

visszanyúlva  érzékeltethető  legjobban  a  bezártság,  a  függőség.  A századforduló  közeledtével 

világszerte veszélybe került a kormányok, a cégek és más szervezetek működése. A veszélyt a 

2000. év dátumváltás problémája okozta (amely úgy is ismert, mint a „2000. év problémája94” 

vagy  „Y2K”).  A  2000.  év  problémája  az  információtechnológiai  alapokon  nyugvó,  de  az 

informatikai  rendszereken  messze  túlmutató,  elsősorban  üzleti,  gazdasági  és  jogi  természetű 

összetett probléma volt. 

Elsőként  az Y2K-probléma irányította  rá  a figyelmet,  hogy az információtechnológia  által 

nagymértékben  érintettek  egy  ország  infrastrukturális  rendszerei  (elektromos  hálózat, 

közműszolgáltatások, telekommunikáció), a honvédelem, az államigazgatás továbbá a légi és a 

földi közlekedésirányítási rendszerek, a  légi közlekedés (repülésirányítás, navigáció, géppark), a 

helyi  és  a  nemzetközi  pénzügyi  és  bankszolgáltatások,  valamint  az  épületautomatizálási  és 

üzemeltetési, biztonsági rendszerek. 

Mivel a dátumváltáskor nem jelentkeztek kritikus hibák olyan országok esetében sem, ahol 

nem fordítottak nagy figyelmet  a  probléma kezelésére,  a kérdés –  felesleges volt-e  az egész 

91 A Google keresési és rangsorolási algoritmusa viszont részben azon alapszik, hogy az adott oldalra hány másik 
oldal hivatkozik.

92 Wikipedia survives research test (2005) http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4530930.stm
93 Nature's responses to Encyclopaedia Britannica, http://www.nature.com/nature/britannica/index.html
94 A probléma hátterét és részleteit a mellékletben mutatom be.
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átállásra fordított munka  – nyitott maradt. A probléma arra mindenesetre ráirányította a figyelmet, 

hogy mennyire  függ napjaink  modern  társadalma az  informatikai  megoldásoktól.  Az  átváltási 

költségek  a 2000 biztos rendszerekre becslések szerint világszerte meghaladták a 300 milliárd 

dollárt.95 

2.5.4. Méretgazdaságosság

A szoftverek előállításának jelentős költségei vannak: a szoftverfejlesztés költségeinek nagy 

része ún. elsüllyedt költség. Egy már kifejlesztett szoftver újabb és újabb példányának előállítása 

viszont alig kerül valamibe, az elkészült digitális termék másolásának határköltsége 0. Az ilyen 

termékek  átlagköltség  függvénye  negatív  meredekségű.  Minden  egyes  eladott  termékkel  az 

átlagköltség jelentősen csökken. 

A javított kód azonban nem ingyenes, függetlenül attól, hogy fizetett fejlesztők készítik, vagy 

nyílt forráskódú. Véges számú önkéntes programozó tehetség áll rendelkezésre a nyílt forráskódú 

munkákhoz, és minden nyílt forráskódú projekt versenyez más projektekkel a véges programozói 

kapacitásért. A valóságban csak a legvonzóbb projektek rendelkeznek több programozóval, mint 

amire szükségük van.  [Spolsky 2002, Raymond 2004]

Amint az eddigiekben láthattuk, egy szoftver viselkedhet kiegészítő és helyettesítő eszközként 

is. Az Adobe-t, amikor nyílt szabvánnyá tette a PDF leíró nyelvet (ld. nyílt szabványok), nemcsak 

a  hosszú  távú  kompatibilitás  vezette,  de  egyben  gazdasági  megfontolások  is.  A  PDF 

dokumentumot  előállító,  de  főképpen  a  módosíthatóságát  biztosító  szoftverével  továbbra  is 

jelentős bevételekre tesz szert.

2.6. A szoftverek szélesebb gazdasági rendszere (ecosystem)

A szoftverekkel kapcsolatos eddigi vizsgálatokat szélesebb spektrumba helyezve, összefüggő 

rendszerként teszem vizsgálat tárgyává a szoftverek gazdasági rendszerét és a nyílt forráskódon 

alapuló üzleti modellt.

Az információs termékek piacszegmentációjára,  –  különböző termékvariációk előállítására, 

változatokra bontásra  –  ezáltal  eltérő árazására az érték-csökkentett  változatok létrehozása,  a 

késleltetés, illetve a termékcsomagok létrehozása szolgálhat.

A szoftver-licencszerződések típusainál egyik példa volt, amikor ugyanaz a szoftver a non-

profit, vagy otthoni felhasználás esetén ingyenes, míg az üzleti célú felhasználás esetén fizetni 

kell  a  termékért.  Ennél  továbblépve,  a  különböző  termékvariációk  alatt  azt  érjük,  amikor 

95 Y2K: Overhyped and oversold?  http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/586938.stm
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ugyanannak a terméknek eltérő változatai96 jelennek meg a piacon, eltérő  célközönséget célozva 

meg. [Bakos - Brynjolfsson 2000]

Az  értékcsökkentett  szolgáltatásokra  példa,  amikor  egy  eseményről  készült  fényképek  a 

weboldalon kis méretben elérhetőek, azonban az eredeti fényképhez csak megrendelés és fizetés 

után lehet hozzájutni (digitális, vagy kinyomtatott formában). Az értékcsökkentett változat lehet 

például az ingyenesen, de késleltetéssel elérhető tőzsdei árfolyamok.

Az értékcsökkentett változatok  létrehozásának egyik lehetősége  a  késleltetés.  A késleltetés 

alapja  az  általános  változatokra  bontási  taktika,  ami  például  a  különböző  szolgáltatásokkal97 

kereskedő cégeknél figyelhető meg. 

Szoftverek esetében a termék jellegzetességei és funkciói alapján is lehet változatokra bontást 

végezni. Ez történhet a program teljessége, funkcionalitása, vagy támogatási szintje alapján. A 

különböző  változatokkal  a  cél  a  piaci  szegmentáció.  A termék  magas  és  alacsony  árszintű 

változata esetén a szegmentáció miatt nagyobb bevételhez lehet jutni. 

A termékcsomagok  létrehozására  példa  a  különböző  Office  csomagok  (szövegszerkesztő, 

prezentációkészítő, táblázat, illetve adatbázis-kezelő programokat egy csomagban értékesítenek), 

vagy  a  nyílt  forráskódú  szoftverek  esetében  a  különböző  Linux  disztribúciók.  A 

termékcsomagokon belül  is  megfigyelhető különböző verziók  létrehozása,  illetve a  késleltetés 

motívuma. Erre példa a Microsoft Office esetében a – különböző számú alkalmazást tartalmazó – 

Professzionális, a KKV-k számára fejlesztett, illetve az otthoni és oktatási csomagok létrehozása 

és  megkülönböztetése.  A  Linux  disztribúciók  esetében  a  késleltetésnek  a  stabil  kiadást 

tekinthetjük,  míg  azok  a  felhasználók,  akik  hajlandóak  magasabb  kockázati  felárat  fizetni, 

használhatják a programok frissebb, nagyobb tudású, esetleg több funkcionalitással rendelkező, de 

sok esetben nagyobb biztonsági, és stabilitási kockázatot jelentő, esetleg több hibát tartalmazó 

(amint arra már utaltam a bazár modell esetében) változatait.

2.6.1. Nyílt forráskódú üzleti modellek

„A nyílt forráskód üzlet, nem jótékonyság.”

Sunil Joshi, Sun Microsystems

A nyílt forráskódú vállalatok jövedelmezősége a kulcsa a nyílt forráskód elterjedésének. De 

96 A hardver területén ilyen volt az IBM egyik lézernyomtatója, amelynek alapváltozata 10 oldalt, míg az E jelű 
változata percenként 5 oldalt nyomtatott, noha funkcióiban és felépítésében megegyeztek. Független laboratórium 
megállapította, hogy egy chipet építettek be az E jelű változatba, ami lelassította a nyomtatót. Az IBM ezzel a 
lépésével  kedvező  áron  tudta  eladni  az  otthoni  felhasználóknak  az  E  szériát,  miközben  a  professzionális 
felhasználóknak szánt modell piacát is fent tudta tartani. [Shapiro-Varian 2000]

97 Példa erre a gyorsposta szolgáltatást nyújtó cégek: UPS, DHL, Fedex.
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mit is értünk nyílt forráskódú üzleti modell98 alatt? 

A nyílt  forráskódú  szoftverek  fejlesztési-finanszírozási  modelljeit  nem tárgyalva,  magát  a 

gazdasági- üzleti modellt teszem vizsgálat tárgyává, azaz miből és hogyan tehet szert profitra a 

cég,  ha  maga  a  forráskód  szabadon  hozzáférhető?  Az  értekezés  kereteit  a  szoftverekhez 

kapcsolódó  üzleti  modellek  mélyebb  vizsgálata  meghaladja,  ezért  rövid  polemizációval 

bemutatom a terület összetettségét, az üzleti modell körül kialakult nézeteket és további kutatási 

lehetőségeket.

Lai, Weill, Malone (2006) szerint  noha az akadémiai szférában és az üzleti vezetők között is 

elterjedt szóhasználat az üzleti modell, magát a koncepcióit ritkán vizsgálják. Definíciójuk szerint 

a  legszélesebb körben egy üzleti  modellt  akként  lehetne  meghatározni,  hogy a  cégek hogyan 

juthatnak az általuk létrehozott szolgáltatások, vagy termékek maximális értékéhez. 

Alexander Osterwalder megfogalmazása az előző definícióhoz hasonló, mely szerint az üzleti 

modell „azt az eljárást írja le, ahogyan a cégek értéket teremtenek és jövedelmekhez jutnak.”99

A fogalmi rendszer kuszasága az üzleti modellek területét sem hagyja érintetlenül, amint azt a 

korábbiakban a  nyílt  forráskód kapcsolódó területeinél,  illetve a  nyílt  szabványok esetében is 

láthattuk. Ezt mi sem mutatja jobban, mint az hogy Bob Young, a Red Hat100 egyik alapítója a 

nyílt  forráskódú üzleti  modellek  előadásában 2004-ben Torontoban mondta,  nincs  külön nyílt 

forráskódú üzleti modell.101

A  szoftverekhez  kapcsolódó  üzleti  modellek  csoportosításánál  többféle  mintázatot 

követhetünk. A két alapvető a zárt és a nyílt forráskódú modell, azonban ezek önmagukban ritkán 

léteznek, a kombinációi viszont majdnem végtelen számú változathoz vezetnek.102 Krishnamurthy 

(2007) bemutatja az üzleti modelleket, amelyek a FLOSS-szal kapcsolatban kerültek felszínre. 

Részletezi azokat a kapcsolatokat, amik az előállítók, elosztók, kívülállók, és fogyasztók között 

léteznek, és megvizsgálja a különböző licencelési eljárások hatásait ezekre a kapcsolatokra. 

Gallopini  (n.d.)  blogjában áttekintést  ad a  nyílt  forráskódú üzleti  modellekhez  kapcsolódó 

98 A megközelítések sokasága található az Open Source Business Models and Strategies: Research, Articles, and 
White Papers http://www.opensourcestrategies.org/ oldalán, azonban korántsem az összes.

99 What  is  a  business  model?  (2005),  http://business-model-design.blogspot.com/2005/11/what-is-business-
model.html

100 Az egyetlen nyílt forráskódú multinacionális vállalattá vált cég.
101Open Source and Free Software: Concepts, Controversies and Solutions (2004), http://osconf.kmdi.utoronto.ca/ 
Bob Young-gal többször is volt lehetőségem személyesen is beszélgetni a témáról. aki nem győzi hangsúlyozni, hogy 

nem technológiai  ember,  így a Red Hat megalapításakor sem a technológiai,  hanem az üzleti  meggondolások 
vezérelték. Azóta létrehozta a Lulu.com internetes kiadóvállalatot, amely szintén a nyílt modellt és a Web2-es 
jelenségeket aknázta ki. A könyvkiadás öt egyszerű lépésen keresztül bárki számára megvalósítható.

102 Például  a  világ  legnagyobb  csoportmunka  portáljaként  számontartott,  SourceForge.net  szervereit  és  oldalait 
fenntartó és üzemeltető cég önmaga nem nyílt forráskódú modellt követ, mégis több igen jelentős nyílt forráskódú 
szoftver  fejlesztésének  ad  teret,  lehetővé  téve  a  világ  különböző  pontjain  élő  fejlesztők  gördülékeny 
együttműködését. 
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területekről és megközelítésmódokról. 

Az Európai Unió által is támogatott QualiPSo (Quality Platform for Open Source Software) 

projekt számos nyílt forráskódú üzleti modellt azonosított és írt le. [Laprévote - Kudorfer - Rossi - 

Garza 2008]

Egy  másik,  jelenleg  is  futó  EU projekt  a  FLOSSMETRICS103 (2009)  a  nyílt  forráskódot 

hasznosító vállalatok által  alkalmazott  üzleti  modelleket és a modellek változásait  vizsgálja,  a 

licencelés és az üzleti alapra helyezés megközelítése tekintetében.

Az  O3Cbusiness  (Open  Code,  Content  and  Commerce  –  O3C)  három  éves  ír  kutatási 

projekt104 azért  jött  létre,  hogy  a  nyílt  értékteremtő  stratégiákat  alkalmazó  üzleti  modelleket 

vizsgálja  a nyílt forráskód, a nyílt tartalom és a kereskedelem területén.

Fitzgerald (2006) a Web2 analógiájára az OSS2 jelenségét elemzi. Az üzleti modellek kapcsán 

megjegyzi,  hogy  két  modellt  lehet  markánsan  megkülönböztetni,  az  értéknövelt,  szolgáltatást 

teremtő és a veszteséggel értékesített termékekkel piacépítő modellt.

Cohen (2008) a nyílt forráskódú üzleti modell végéről ír. Véleménye szerint a támogatáson 

alapuló  modell  nem  életképes,  mivel  maga  a  kód  általában  jó  minőségű  és  nem  szorul 

támogatásra. Ugyanakkor kiemeli a kollaboráció fontosságát, a szoftverfejlesztés területén elért 

eredményeit.

A nyílt szabvány és a nyílt forráskód kapcsolatában a kettő közötti különbségtétellel fontos 

visszautalni  arra,  hogy a  nyílt  forráskód a  nyílt  szabványok  érvényesülését  segíti.  Csak  nyílt 

szabványok alkalmazásával lehetnek versenyképesek a nyílt forráskódú szoftverek, hiszen a kód 

nyitottsága  miatt  nem  lenne  értelme  különféle,  egymással  nem  kompatibilis  szabványok 

létrehozásának, mivel a kompatibilitás megteremtése érdekében a felhasználók átállnának nyílt 

szabványokra. A nyílt szabványok így természetes szövetségesei a nyílt forráskódnak, ez egyben a 

legolcsóbb „gerilla, vagy vírusmarketing” is. A Roadmap for Open ICT Ecosystem (2005) további 

összehasonlításokat tesz a nyílt forráskód és a nyílt szabványok között. 

A zárt  forráskód esetében,  a  technológiai  bezárás  érdekében a  cégek –  a  korábbiakban a 

foglyul  ejtés  témakörében  tárgyaltakkal  összhangban,  amíg  rá  nem  kényszerülnek  a  nyílt 

szabványok használatára,  szabályozás,  vagy piaci  nyomás hatására –  saját,  zárt  szabványokat 

használnak. Ezt a kód zártsága miatt tehetik meg. Ebben a modellben a cégek elsődleges üzleti 

bevételét a zárt, bináris formában terjesztett szoftver licenceinek értékesítése adja.

A modellek között megkülönböztethetünk tisztán szoftveres vállalatokat például a Red Hat a 

nyílt forráskód területén, és a Microsoft a zárt forráskód területén (de létezik például Microsoft 

103 Free/Libre/Open Source Metrics and Benchmarking 
104 Open Code, Content and Commerce (O3C) Business Models, http://www.o3cbusinessmodels.org
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billentyűzet és egér is a hardverek között). Jól illusztrálják a kiegészítő és helyettesítő termékekről 

eddigiekben feltártakat a vegyes hardver cégek, például az IBM, a Sun, valamint vegyes (zárt és 

nyílt forráskódú szoftverportfólióval rendelkező) szoftvercégek például a Novell, Oracle.

Az  értekezés  szempontjából  a  hálózati  gazdaságtan  jellemzőivel  összhangban  a 

méretgazdaságosság megközelítésmódja szerint bonthatjuk három üzleti modellre a tisztán nyílt 

forráskóddal  kapcsolatos  modelleket.  Az  üzleti  modellek  megértéséhez  is  szükségesek  a 

terminológia fogalmainak ismerete.

A hagyományos,  zárt  forrású  szoftverekre  épülő  modellben  a  kód  zártsága  biztosítja  a 

versenyelőnyt és a termékért elkérhető pénzt. [Raymond 2004] 

Porter  (2006)  szerint  a  szóba  jöhető  versenyelőnyök  száma  végtelen,  de  mindegyik 

visszavezethető két alapelemre: az alacsony árra vagy a fogyasztónak nyújtott egyedi, más vállalat 

által  nem  kínált  előnyökre.  A  lehetséges  versenystratégiák  a  költségdiktáló  stratégia,  a 

megkülönböztető stratégia és az összpontosító stratégia lehetnek. Az összpontosító stratégiát csak 

meghatározott szegmensre vonatkoztatja, így a teljes iparágat tekintve a költségdiktáló, vagy a 

megkülönböztető stratégia alkalmazását vizsgálom. 

Tekintettel arra, hogy a költségvezető szerep a nyílt forrás esetében nem értelmezhető, mivel a 

kód ingyenes,  így nehéz lenne olcsóbbnak lenni  a versenytársaknál,  az  egyetlen lehetőség,  az 

ügyfelek egyedi igényeinek a kielégítése lehet, azaz csak a megkülönböztető stratégia alkalmazása 

vezethet sikerre. 

A termék,  vagy szolgáltatás megkülönböztetése,  olyan amit  az  egész iparágban sajátosnak 

ismernek  el.  A  megkülönböztetés  lehet  a  márkanév  is.  Előreutalva  a  nyílt  forráskódú 

multinacionális  vállalatra,  a  Red  Hat-re  többek  közt  a  márkanév  és  a  védjegy  az  egyik 

megkülönböztető jellemző.105 A márkavédjegyek megakadályozzák a Red Hat Enerprise Linux – 

az  információs  javak  esetében  megszokott  –  tökéletes  másolását.  Viszont,  mivel  a  Red  Hat 

kereskedelmi  terméke  teljesen  nyílt  és  szabad  szoftvereken  alapszik,  és  a  Red  Hat  a  kódot 

elérhetővé  teszi,  így  ugyanazon  a  kódbázison  több  másik  disztribúció  is  épül.  Általában  az 

egyedüli változtatás, amit végrehajtanak a Red Hat-hez kötődő márkavédjegyek eltávolítása és 

másik frissítési szerver használata.

Amint  bemutatom  a  kód  ingyenesen  rendelkezésre  állása  még  a  nyílt  forráskódú  üzleti 

modellben sem minden esetben igaz.

105 Eredetileg a „Red Hat Linux” a cégek és a magánfelhasználók számára elérhető és letölthető volt, a Red Hat a 
támogatáson  keresett  pénzt.  A cég  ezután  két  termékvonalat  hozott,  létre,  egyet  a  vállalkozások  igényeire 
kifejlesztve, hosszú támogatási idővel, ez lett a „Red Hat Enterprise Linux”. A másik termékvonal „Fedora” néven 
közösségi projektté vált  amelyet  a Red Hat támogatott.  Ezzel  a  lépéssel  viszont a  piac úgymond mind a két 
szegmensét lefedte.
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Az első üzleti modellt, amely a szolgáltatáson alapul, a 3. ábra mutatja be. Ez a jellemző a 

kis cégekre, vagy akár egyéni vállalkozókra. A forráskód szabadon elérhető, letölthető az ügyfelek 

számára is. Mivel a forráskód szabadon elérhető, üzleti haszon a szolgáltatásból realizálható. A 

szolgáltatások  lehetnek:  a  telepítés,  betanítás,  rendszerfelügyelet,  frissítések  és  technikai 

támogatás nyújtása. Üzleti modell szempontjából, a hasonló kis és egyéni vállalkozók általában a 

zárt forráskódú szoftverek értékesítéséből sem jutnak nagy haszonhoz. 

Itt a szolgáltatás jelenik meg a fő területként, amiből a vállalkozásnak bevétele származik. A 

kiszolgálható ügyfelek számát a kapacitás határozza meg, az összefüggés lineáris. 

A grafikon tengelyei dimenzió nélküliek. Az erőforrásokat mérhetjük például emberórában, a 

kiszolgált ügyfelek számát pedig a ténylegesen kiszolgált cégek számával.

A  második  üzleti  modell  a  szolgáltatáson  és a  fejlesztésen  nyugszik, a  kis  és  közepes 

méretű vállalatokra jellemző. Az üzleti modell alapjául a kettős licencelés106 szolgál, melyek a 

szoftvert  felhasználó  felet  különböző  mértékben  korlátozzák.  A  licencekről  szóló  részben 

bemutatottakkal összhangban, az egyik verziót a forráskód bezárást megengedő licenc alatt, míg a 

másik verziót a kód bezárását korlátozó (pl. GPL) licenc alatt bocsátják ki. 

A licencelés ezen fajtája körül sok vita figyelhető meg. A legújabb Open-Core megközelítés is 

viták kereszttüzébe került.107 [Germain 2009]

106 A kettős  licencelésre  volt  példa  az  OpenOffice  is,  amelyből  a  Sun StarOffice  néven  készített  kereskedelmi 
verziót, ugyanazon a kódbázison. Ez a licencelés tette lehetővé a magyar Multiráció számára is, hogy piacra lépjen 
az EuroOffice irodai alkalmazásával. A Multiráció esetében a professzionális változat, a kereskedelmi alkalmazás 
több funkcióval rendelkezik, mint a szabadon letöltető EuroOffice változat. Ezen funkciók egy része kiterjesztés 
formájában  megvásárolható  és  telepíthető  az  ingyenes  változatra,  növelve  annak  funkcionalitását,  de  ezek  a 
kiterjesztések az OpenOffice.org felhasználói számára is elérhetőek.

107 Open-Core licensing (OCL), Lampitt szerint a kettős licencelésen alapuló üzleti modell új szabványa lehet. Az 
OCL  valójában  a  GPL  mag,  kereskedelmi  kiterjesztéssel.   Lampitt  kapcsolódó  blog-bejegyzése: 
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Ebben a  modellben  már  a  kód értékesítéséből  is  származik  bevétele  a  cégeknek.  Ebből  a 

típusú cégből van a legtöbb, de ez az üzleti modell lehet alkalmazható a FLOSS-t,  mint nem 

központi stratégiát használó vállalatok részére is.

A verziókra bontás – az információs termékek árazására visszautalva –  két módon történhet. 

Vagy a funkciók, vagy a felhasználók alapján különítik el a nyílt forráskódú és a kereskedelmi 

változatokat.  A  verziók  megkülönböztetésének  lehetősége,  hogy  a  szabadon  felhasználható 

változatba  a  legújabb  fejlesztések  és  funkciók  csak  késleltetéssel  kerülnek  át,  azaz  a  verziók 

árazása szempontjából,  a  kereskedelmi változat  mintegy magasabb verziószámot képvisel.  Így 

akik  a  teljes  támogatást,  a  legújabb  fejlesztéseket  és  funkciókat  kívánják  igénybe  venni, 

ösztönözve vannak a zárt  típus megvásárlására.  Arra is  van ugyanakkor példa,  hogy a kóddal 

együtt  elérhető  verzió  tartalmazza  a  hibajavítás  nélküli  legújabb  fejlesztéseket,  míg  a 

kereskedelmi változat a stabil, tesztelt verziója a szoftvernek. 

A méretgazdaságosságot,  – amit a 4.  ábrán az első modellhez képesti  elmozdulás mértéke 

mutat – részben a kód és a támogatás együttesen biztosítja. 

A harmadik üzleti modellt a nyílt forráskódú multinacionális vállalatot az 5. ábra mutatja, 

amelyből jelenleg csak egy található a piacon, a már korábban említett  Red Hat. A kód nyílt, 

szabadon hozzáférhető. Előfizetéses rendszerben érhető el a szerver termék, ahol az előfizetési ár 

mindent tartalmaz: nincsenek kliens hozzáférési licencek, felmerülő problémák esetén támogatási 

korlátok,  frissítési  illetve  további  rejtett  költségek.  A  Microsoft  is  alkalmaz  előfizetéses 

http://alampitt.typepad.com/lampitt_or_leave_it/2008/08/open-core-licen.html
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4. ábra: Szolgáltatáson és fejlesztésen alapuló üzleti modell
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licenckonstrukciót, azonban az más jellegű.108 

18-24  hónapos  időközönként  jelenik  meg  új  változat  a  Red  Hat  Enterprise  Linux-ból, 

amelyhez  a  cég  kibocsátása  után  7  évig  biztosít  támogatást.   A főverzió  életciklusának  első 

fázisában  négy  évig  támogatást  nyújt  az  új  hardverekre,  amit  a  Red  Hat  hardverpartnerei 

jelentetnek meg, emellett a fontos új szoftver-funkcionalitásra, a hibajavításokra és a biztonsági 

frissítésekre.  További  egy  évig  biztosítják  a  magas  vagy  sürgős  prioritású  hibajavításokat, 

biztonsági frissítéseket és az új hardverek korlátozott támogatását. Az életciklus utolsó két évében 

a hibajavításokat és biztonsági frissítéseket biztosítanak.

Szolgáltatásként jelenik meg a támogatás (support),  a tanácsadás, a rendszer-integráció,  az 

oktatás. Az előző modelleken túlmutatóan értéknövelt szolgáltatásként jelenik meg a tanúsítás109 

(certifikáció)  és  a  jogi  biztosítás.  A tanúsítvány  azt  igazolja,  hogy a  szoftveralkalmazások és 

hardverek a Red Hat OEM és ISV partnerei által, teljes mértékben tanúsítottak.

A Red Hat kialakította a nyílt forráskódú biztosítás110 (Open Source Assurance) programot, 

amely azokat a vásárlókat védi, akik nyílt forráskódú megoldásokat használnak és fejlesztenek. A 

program középpontjában a szellemi tulajdon garanciája (Intellectual Property Warranty) áll a Red 

108 Licencelési lehetőségek,  http://www.microsoft.com/hun/licenceles/lehetosegek/lehetosegek/attekintes.mspx 
Örökös licencszerződés – olyan szerződés, amelynek megvásárlásával a felhasználó véglegesen megszerzi a jogot a 

szoftver használatára.  Határozott időre szóló szerződés – bérleti szerződés, amely meghatározott időre jogosítja 
fel a felhasználót a szoftver használatára. Amint azt a szoftverek jogi részében bemutattam, a licenc vásárlás, vagy 
bérlés a számviteli nyilvántartást is befolyásolja.

109 A tanúsítás egy igazolás kiadását jelenti, amely hasonlítható a Microsoft hasonló eljárásához. (Pl. a „Vista ready” 
és hasonló logók esetében, amellyel azt tanúsítják, hogy az adott hardver minden különösebb testreszabás igénye 
nélkül képes az adott szoftver futtatására.)

110 Nyílt forráskódú biztosítás, http://www.ulx.hu/20080904408/Termekek/Nyilt-forraskodu-biztositas.html
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5. ábra: Nyílt forráskódú multinacionális vállalat
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Hat Enterprise Linux termékek vásárlói számára. Eszerint a Red Hat garanciát vállal egy adott 

szoftver  cseréjére,  ha a  szoftverrel  kapcsolatban szellemi tulajdonjoggal  kapcsolatos  probléma 

merül  fel,  méghozzá  úgy,  hogy  közben  biztosítja  a  felhasználóknak  a  megoldás  megszakítás 

nélküli, folyamatos használatát. A nyílt forráskódú biztosításnak része egy nyílt forráskódú alap 

(Open  Source  Now  Fund)  is.  Ezt  az  alapot  a  Red  Hat  hozta  létre,  hogy  támogassa  azon 

vállalatokat, melyek jogi természetű kiadásokba bocsátkoznak a GPL vagy egyéb nyílt forráskódú 

licencekkel  kapcsolatos  perek  során. Az  alap  célja  hasonló,  mint  a  korábban  említett  Linux 

Defenders néven létrejött kezdeményezésnek. 

A  méretgazdaságosságot  ebben  a  modellben  a  második  modellhez  képest  a  partneri, 

disztribútori hálózat kiépítése segíti elő elsődlegesen. A partneri hálózat tagjainak üzleti modellje 

az első, vagy második kategóriába tartozik. Így ez a modell a szélesebb ecosystemre is hatással 

van.

A fent vázolt üzleti modellek természetesen nem csak önmagukban létezhetnek, hanem ezek 

bármely  kombinációja  előfordulhat.  A  nyílt  forráskódú  multinacionális  vállalat  partneri 

hálózatában például megtalálhatóak mind az első, mind a második modellbe tartozó partnercégek.

2.6.2. Költségek elemzése

Ha  egyszer  kiválasztottunk  egy  bizonyos  technológiát,  vagy  az  adattárolás  egy  bizonyos 

formátumát, az átállás sokba kerülhet. A hálózati hatás miatt a felhasználók a szoftver-rendszerek 

használatakor is követik a kialakuló mintákat, és csoportokba szerveződnek az interoperabilitás 

elérése érdekében.  Abban az esetben,  ha váltani  szeretnének másik technológiára,  az  átváltási 

költségek magasak lehetnek. Egy operációs rendszer és a hozzá kapcsolódó programcsomagok 

megtanulása leköti a felhasználókat az adott termékhez. Minél több időt töltött valaki egy szoftver 

megtanulásával  és  használatával,  annál  magasabbak  az  átváltási  költségei.  A  szoftver  nem 

cserélhető le könnyen. A Microsoft Office-ról való áttérés költsége például akkor sem nulla, ha a 

helyettesítő termék – az OpenOffice.org – ingyenes. Az áttérés költségét úgy lehet csökkenteni, ha 

a „lecserélendő” szoftverhez funkcióiban, megjelenésében hasonló programot fejlesztenek. Ezt az 

utat  követte  az  OpenOffice.org  is.  Egy-egy  apró  különbség  bőven  elegendő  ahhoz,  hogy  a 

termékre  a  megszokottról  ne  váltson  át  valaki,  például,  ha  a  menüben  máshol  találhatóak  a 

megszokott funkciók, vagy más billentyűkombinációt alkalmaznak a szoftverek. 

Ezek a tranzakciós költségek sem elhanyagolhatóak, azonban ha egy-egy komplett rendszert 

veszünk alapul, az átállásban csak kis részt képviselnek. 

A teljesebb  képhez  nem  csak  ezeket  a  tranzakciós  költségeket  kell  tekinteni,  hanem  az 

informatikai beruházások költségeit, megtérülését, hasznait és értékét. 
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2.6.3. TCO és ROI

Ebben a fejezetben kerül bemutatásra a TCO111 (Total Cost of Ownership – teljes birtoklási 

költség)  és  a  ROI   (Return  on  Investment  -  Beruházás  megtérülésének  vizsgálata).  A sokat 

hangoztatott ROI, TCO meghatározások gyakran megfoghatatlan dolgot jelentenek, a számítást 

csak  konkrét  rendszerek  szintjén  lehet  elvégezni.  Mivel  minden  szituáció  más  és  más,  csak 

általánosságban lehet bemutatni a kérdéskört.

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen időtávra számítjuk a költségeket, vagyis az IT 

beruházás életciklusát. Mind a TCO, mind ROI számítás szempontjából ez sarkalatos kérdés, és ez 

az egyik olyan tényező,  ami miatt  a  nyílt  forráskód és  a  Microsoft  termékeinek TCO-ja nem 

hasonlítható össze tényszerűen, noha pro- és kontra is születtek tanulmányok. Mindkét esetben a 

költségelemek  között  figyelembe  kell  venni  a  beszerzési  árat,  a  lehetőségköltséget  és  egyéb 

költségeket.

A TCO a  fenntartási  költségekre  helyezi  a  hangsúlyt,  míg  a  ROI  megközelítés  az  üzleti 

megtérülés szempontjából vizsgálja az IT beruházásokat112.

A TCO, vagyis a bekerülési és üzemeltetési költség egy nemzetközileg elfogadott gazdasági 

mérce a szoftverek vagy esetleg szoftver-hardver termékekkel járó effektív kiadások mérésére. 

A költségeket a  beruházási  és az  üzemeltetési  szempontból meg kell különböztetni. Amíg a 

beruházás költségei viszonylag jól számszerűsíthetőek, addig az üzemeltetés költségei már sokkal 

nehezebben,  vagy  egyáltalán  nem.  Az,  hogy  mi  rendelkezik  a  legalacsonyabb  üzemeltetési 

költséggel,  valójában függ a  felhasználási  környezettől  és  a  szükségletektől,  mivel  különböző 

szervezetekben különböző elemeket fog felölelni az IT infrastruktúra.

A TCO megállapításához először meg kell határozni a fő költségelemeket és a költségeiket. A 

számítás csak a felmerült  költségeket veszi figyelembe, de tekintetbe kell  venni,  hogy milyen 

költségcsoportokat vonunk be a vizsgálatba. 

A tulajdonlási költségek közé a következő tényezők számítanak (nem kizárólagos jelleggel): 

beszerzési  költségek,  havi  lízingdíjak,  infrastruktúra  fenntartási  és  használati  költségei 

(elektromos  áram,  hálózati  használati  díjak),  licencköltségek,  frissítési  költségek,  rendszer-

üzemeltetési  költségek  (rendszergazdák  bére,  képzése,  felvétele),  biztonsági  mentések, 

biztosítások. 

Azok a megközelítések, amelyek azt hangoztatják, hogy a Linux ingyenes, többek között a 

111 A Gartner Group piackutató vállalat fejlesztette ki 1987-ben.
112 Az informatikai beruházások megtérülésével kapcsolatos szakirodalom: [Bőgel – Forgács 2004], vagy [Raffai 

2006]. Az értekezés keretében azonban csak a szoftverek nézőpontjából közelítem meg a témát.
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fentiekben vázolt költségelemeket nem veszik figyelembe. A teljes árba beletartoznak a járulékos 

költségek is, amelyek tartalmazzák a rendszer megtanulásához szükséges időt, az üzembehelyezés 

költségét.

Teljes  életciklusra  kell  meghatározni,  de ez már  eleve felveti  az  első kérdést  a  szoftverek 

összehasoníthatóságával  kapcsolatosan.  Mind  a  TCO,  mind  a  ROI  számítás  egyik  sarkalatos 

pontja, az időtáv.

Az  alábbiakban  bemutatom  a  szoftverek  TCO  elemzését  a  nyílt  forráskódú  szoftverek 

szempontjából.  Az elemzés  egyszerűsítésekkel  él,  például  nem veszi  figyelembe az opcionális 

lehetőségeket,  úgy,  mint a  technikai támogatás vásárlása,  valamint nem tartalmazza az egyedi 

megrendelésre  készült  szoftvereket.  A  dobozos  termékek  alatt  a  kereskedelmi  forgalomban 

elérhető zárt forráskódú termékeket értem. FLOSS termékek esetében az elemzés nem tartalmazza 

a  kereskedelmi  disztribúciókat.  Az  elemzésből  kiderül,  hogy  a  nyílt  forráskódon  alapuló 

szoftverek  hasonló  előnyökkel/hátrányokkal  bírnak  a  TCO  terén,  mint  a  kereskedelmi 

szoftvertermékek, némely lépés esetében viszont egyértelmű előnyöket mutatnak. Az előnyök és 

hátrányok vizsgálatánál szem előtt kell tartani azt, hogy ami az egyik félnél előny (kereskedelmi, 

dobozos szoftverek vs. nyílt forráskódú szoftverek), a másiknál általában mint hátrány jelentkezik. 

Beszerzési költségek

A nyílt  forráskódú  szoftverek  nem  ingyenesek  abban  az  értelemben,  hogy  fizetni  kell  a 

szolgáltatásért, a dokumentációért, a támogatásért és a képzésért csakúgy, mint a hagyományos 

kereskedelmi szoftverek esetében.  Maga a program ugyan ingyenesen letölthető,  de a legtöbb 

ember (főként a kezdők, és azok, akik nem rendelkeznek szélessávú Internet-eléréssel) hajlandóak 

csekély összeget fizetni is a terjesztőnek a dokumentációért és a CD-ért. Az üzleti megoldások 

területén a cégek a támogatásért hajlandóak fizetni, – ez a dobozos termékek esetében is így van – 

ha  az  alap  támogatáson túlmenően  (amennyiben  az  van)  szeretnék  igénybe  venni.  A FLOSS 

programok beszerzése, még így is általában sokkal olcsóbb.

Licencelési kérdések

FLOSS  esetében  a  licencelési  kérdés  sokkal  egyszerűbb,  nem  úgy,  mint  a  kereskedelmi 

szoftverek esetében, ahol a licenc menedzsmenttel kapcsolatos kérdésekre külön pénzösszeget kell 

költeni és frissen kell tartani az adatbázist. (Amint a bevezető fejezetben megmutattam, ez nem 

csak  a  szoftverek  jogtisztaságának  bizonyítása  érdekében  van  így,  de  a  könyvelésben  is 

szerepelniük  kell  a  szoftvereknek.)  A licencekkel  kapcsolatosan  felmerülhet  még  a  futásidejű 

licencekkel kapcsolatos probléma is, ami az esetleges leállás miatt üzemeltetési kiesést okozhat, 

ezáltal az üzleti haszon elmaradását, vagy éppen veszteséget generál.
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Frissítés és karbantartási költségek

A TCO legfontosabb része, és itt mutatható ki legjobban a szabad szoftverek előnye a dobozos 

megoldásokkal  szemben.  A hibajavítások,  bővítések,  fejlesztések a nyílt  forráskódú szoftverek 

sajátossága  miatt  azonnal  és  ingyenesen  implementálhatók.  Nincs  függőség  a  szoftver 

tulajdonosától, és rövidebb az átfutási idő is a hiba megjelenése, és javítása között.

A hosszú távú frissítési  költségek alacsonyabbak a FLOSS programok esetében.  Például  a 

Microsoft  alapú rendszer  újabb verzióra  frissítésekor  (upgrade)  a  költségek körülbelül  a  felét 

teszik  ki  az  új  beszerzésnek.  A  nyílt  forráskód  esetében  a  frissítés  ingyenesen  letölthető. 

Amennyiben nem vagyunk megelégedve a szállítóval, a FLOSS esetén könnyen lecserélhetjük és 

választhatunk  másik  szolgáltatót  –  ugyanolyan,  vagy  az  igényeknek  jobban  megfelelő 

feltételekkel és jellemzőkkel–, míg dobozos termékek esetében ez nem így van. 

Hardverrel összefüggő költségek

A hardvergyártók 12-14 hónaponként teljesen lecserélik termékpalettájukat. Ez a Linux javára 

szólhat,  például  kliensek  esetén,  ahol  például  a  Microsoft  szoftver  a  hardverrel  OEM113 

konstrukcióban került szállításra, így azt a hardver lecserélésekor ismét meg kell vásárolni. 

A FLOSS programok gyakran sokkal jobban futnak régebbi hardvereken, mint a zárt forrású 

kereskedelmi  programok.  A  kisebb  hardverigénynek  köszönhetően  alacsonyabbak  a 

hardverköltségek, illetve bizonyos esetekben szükségtelenné válik új hardver beszerzése.

Megszüntetés és új rendszerre való áttérés (exit cost)

Egy informatikai rendszer életciklusának utolsó fázisa, amikor leváltásra kerül. Ha konkrétan 

a rendszer megszüntetését vizsgáljuk, annak költsége nyilván nem jelentős. Ezzel szemben fontos 

a régi rendszer által felhalmozott és az új rendszerben is szükséges adatok átmentése, konverziója. 

A szabad szoftverek azzal az óriási előnnyel rendelkeznek e téren,  hogy a nyílt  szabványokra 

épülő adatformátumokhoz fejleszthetünk bármilyen konverter eszközt, míg zárt formátum esetén 

ez problémát jelenthet.

Egyéb faktorok 

Számos más faktor is létezik még, amelyek befolyásolják a TCO-t. Ezeket és hatásaikat nehéz 

kategorizálni.  A  Windows  támogatói  azt  mondják,  hogy  olcsóbb  és  könnyebb  Windowsra 

rendszergazdát  találni,  mint  Linux rendszergazdát.  Eközben a  Linux és UNIX rendszergazdák 

egyetértenek  abban,  hogy  kevesebb  ilyen  adminisztrátorra  van  szükség,  mivel  a  rendszer 

felügyelete  könnyebben automatizálható.  A licenceknek való megfelelés  a  dobozos  szoftverek 

esetében sokkal költségesebb (az adminisztrációra fordított idő, a licencek nyomon követése és 

113 OEM - Original Equipment Manufacturer.
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aktualizálása és a szükséges auditoknak való alávetés).  Ezek olyan költségek, amelyek a nyílt 

forráskódú szoftverek esetében nem jelentkeznek. 

A TCO, mint láthattuk nem nyújt egyértelmű választ a szoftverek gazdaságossági kérdéseire, 

mivel  az  előzetes  feltételezések,  a  mérésbe  bevont  tényezők  nem  teljes  körűek,  és 

felmérésről-felmérésre változnak, ezáltal nem összehasonlítható eredmények születnek.

A TCO-n  alapuló  pénzügyi  elemzéseket  a  technológiai  beruházások  arany  sztenderdjének 

tekintik,  de  a  legtöbb  cégben  nincs  kellő  akarat,  hogy  ezt  az  elvet  alkalmazzák  is  saját 

környezetükben.  Reichman  és  Staten  (2008)  a  Forrester  kutatói  egy  hasznosabb  és  reálisabb 

pénzügyi  közelítést  ajánlanak,  az  RCO114-t  (Relative  Cost  of  Operation).  Ez  egy  középutas 

megoldás, amely jóval túlmutat az egyszerű beszerzési  költség elemzésen,  de jobban elérhető, 

mint  a  teljes  körű TCO. Javaslatuk szerint  ne az  egész rendszert,  hanem csak a  változásokat 

vizsgáljuk.  Esetünkben  a  bevezetésre  kerülő  rendszer115 teljesen  web  alapú,  azaz  mind  az 

ügyfelek,  mind  az  ügyintézők  a  böngészőn  keresztül  kerülnek  kapcsolatba  a  rendszerrel,  és 

egymással is. Egészen leegyszerűsítve ez mind az általános, mind pedig a karbantartási költségek 

csökkenését eredményezi. [Morisy, M. 2008]

Az üzleti nyereségre koncentráló modell szerint a megtérülési  ROI (Return on Investment), 

mutató sokkal jobb megközelítés a befektetés megtérülésére. 

A  TCO  esetében  az  üzemeltetési  költségek,  a  ROI  esetében  viszont  a  hasznok 

számszerűsíthetőségének nehézségeivel találkozhatunk. A hasznok általában nem közvetlenül az 

IT beruházás területén jelentkeznek, hanem az áttételes hatást kell figyelembe venni. A hasznok 

jelentkezhetnek  költségcsökkenésként  és/vagy  bevételnövekedésként,  vagy  akár  a  működési 

kockázat csökkentése által is realizálódhatnak. Verhoef (2005) is megjegyzi, hogy a gazdasági 

mutatók nem mindig tükrözik a valóságot, példaként említi a dot.com reklámfogást, amikor is a 

veszteséget termelő szabad szoftveres kiskereskedő magasabb piaci  értékkel bírhatott,  mint  az 

egész német autóipar.

A beruházás  üzleti  értékét  alapvetően  kétféle  tényező  adja:  a  kemény  (számszerűsíthető) 

tényezők,  amelyek  az  informatikai  rendszer  bevezetéséből,  működtetéséből,  alkalmazásából 

származó közvetlen és mérhető értékek. A puha (minőségi jellemzők) tényezők, amelyek nehezen 

vagy egyáltalán  nem számszerűsíthető  eredménynek,  hatások formájában  jelennek  meg.  Puha 

tényezők  lehetnek  például  a  versenyképesség  növelése,  folyamatok  automatizálása,  rendszer 

működési biztonságának növelése, stb. 

114 A META Group saját TCO-modelljét szintén RCO (Real Cost of Ownership)-nak hívták. A META Group-ot a 
Gartner 2004-ben megvásárolta.

115 Ennek technológiai vonzatait a kutatás további irányaiban mutatom be.
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A már  említett  másik  probléma  az  eredmények,  illetve  hasznok  mérése.  Gáspár  (2006) 

bemutatja,  hogy  az  IKT  hozzájárulása  makrogazdasági  szinten  is  többrétű  és  nehezen 

számszerűsíthető,  ugyanez  érvényes  az  általa  termelt  és  előállított  hasznokra  is.  A 

költségcsökkentés, vagy a gyorsabb folyamatok valamely másik részlegnél fognak jelentkezni, 

míg a közigazgatás esetében még nehezebb megállapítani, hol teremtődött érték.  Ez azonban nem 

azt jelenti, hogy nem kell ilyen számításokat végezni, azok eredményét viszont nagymértékben 

befolyásolja a módszertan, ezért is fontos annak pontos definiálása. 

A TCO és a ROI is pénzügyi fogalom. Az a megközelítés, hogy a nyílt forráskódú szoftverek 

ára 0, így a TCO is az, mindkét szempont szerint meghaladott nézőpont.

A nyílt forráskódú tábor képviselői és a Microsoft között a két különböző szoftver modellre 

vonatkozó  TCO  és  a  ROI116 számítással  kapcsolatban  között  nagy  a  nézetkülönbség117.  A 

Microsoft megrendelésére készült „Get the Fact”118 kampány részeként felhasznált TCO számítás, 

amit a Yankee Group készített támadások kereszttüzébe került.

2.6.4. Public ROI
„Az ár az, amit fizetünk. Az érték, amit ezért kapunk.”

Warren Buffett

TCO és a ROI esetében megállapítható, hogy az eredmények – az előzetesen figyelembe vett 

tényezőktől függően – erősen változóak lehetnek. Az IKT beruházások költségei jól becsülhetőek, 

azonban a hasznoké és a megtérülésé kevésbé számszerűsíthetőek. A közszférában ráadásul azzal 

a problémával is  szembe kell  nézni,  hogy az értéktöbblet  nem feltétlenül ott  jelentkezik,  ahol 

nyújtottak egy szolgáltatást,  vagy ahol megvalósították az IKT beruházást.  Az ügyintézési  idő 

lerövidülése  például  mindkét  fél  esetében  előnyt  jelent,  míg  a  back-office  folyamatok 

automatizálása,  felgyorsulása is  átadódhat  a  front-office kiszolgálás  felgyorsulása,  vagy éppen 

116 Egy lehetséges ROI számítás Linuxra: Linux ROI: Total Cost of Ownership (TCO) 
http://yb1zdx.arc.itb.ac.id/data/OWP/library-ref-eng/ref-eng-2/application/linux/linux-return-of-investment-total-
cost-of-ownership.doc

117 Számos ilyen tanulmány született. A teljesség igénye nélkül: Cybersource Pty. Ltd (2004) Linux vs. Windows 
Total Cost of Ownership Comparison http://www.cyber.com.au/about/linux_vs_windows_tco_comparison.pdf  

A Microsoft weboldalán is számos összehasonlító TCO tanulmány érhető el, pl: Hogyan csökkenti a Windows a teljes 
birtoklási  költséget  (TCO)?,  http://www.microsoft.com/hun/windowsserver/compare/linux/tco.mspx  Vezető 
piackutató  hasonlította  össze  a  Windows  és  a  Linux  alkalmazásának  összköltségeit  (2005) 
http://www.microsoft.com/hun/news/TopStory/MiertMSPlatform/MiertMSPlatform/TCO.mspx 

118 A „Get the Facts” kampány weboldala (http://www.microsoft.com/mscorp/facts/default.asp) eredeti formájában 
megszűnt, de a marketinges megközelítés megmaradt az összehasonlítás területén: Compare Windows vs Linux, 
http://www.microsoft.com/windowsserver/compare/default.mspx  Néhány  háttér-információ  elérhető  például  a 
Microsoft  tájékoztatója  a  Linux-ról  üzleti  döntéshozók  számára  (2003) 
http://download.microsoft.com/download/e/4/e/e4ed3c66-01c0-423b-bc08-
6001c779c510/Linux_vs_Windows_BDM_HUN.doc,  valamint  Steve  Ballmer  vezetői  levele  (2004) 
http://www.microsoft.com/hun/news/Bgsb/041102.mspx.
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elektronizálása révén az állampolgárok részére.

Jenner  (2009)  széleskörűen  elemzi  az  adófizetők  pénzéből  finanszírozott  kormányzati 

beruházások hasznait és értékét. A közigazgatás speciális igényeire az SAP119 kezdeményezésével 

és  támogatásával  dolgozta  ki  a  New  York-i  Egyetemen  működő  Center  for  Technology  in 

Government120 a „Public ROI” módszertant,121 amely abban segít a kormányoknak, hogy a puszta 

pénzügyi mérőszámokon túlmutatva vizsgálják az IT-beruházások megtérülését. A „Public ROI” 

kimutatja  a  kormányzati  szektorban  végrehajtott  intézkedések  átláthatóságát,  s  azokat  az 

előnyöket, amelyeknek pozitív hatását a választópolgárok és politikusok egyaránt széles körben 

élvezhetnek. A módszertan  alapja a tényleges megtérülés azonosításához és számszerűsítéséhez 

használható  értékelemzési keretrendszer (public value framework). [Cresswell - Burke - Pardo 

2006]

Az elemzés új és komplex megközelítéssel vizsgálja, hogy milyen típusú hatást gyakorolnak  a 

célcsoportokra  a  kormányzati  informatikai  fejlesztések.  Ezeket  a  hatásokat  az  alábbi  hat 

kategóriába lehet sorolni [Cresswell - Burke - Pardo 2006 p2]122:

✔ Pénzügyi  hatás:  jelenlegi  vagy  várt  jövedelemre,  eszközértékre,  kötelezettségekre, 

jogosultságokra, vagyoni helyzetre, illetve ezek kockázataira gyakorolt hatás;

✔ Politikai  hatás:  kormányzati  intézkedésre  vagy  politikára  gyakorolt  személyes  vagy 

vállalati  befolyás,  politikai  pártokra,  vagy  a  jelenlegi  illetve  jövőbeni  állami  hivatalt 

betöltő személyekre gyakorolt befolyás;

✔ Társadalmi hatás: családi vagy közösségi kapcsolatok, társadalmi mobilitás;

✔ Stratégiai hatás: gazdasági, politikai előnyökre, lehetőségekre, célokra, innovációs illetve 

tervezési erőforrásokra gyakorolt hatás;

✔ Ideológiai  hatás:  morális  vagy  etikai  elkötelezettségre,  kormányzati  intézkedésekkel, 

politikai és társadalmi eredményekkel való egyetértésre kifejtett hatás;

✔ Bizalmi  hatás:  a  hivatalnokok  megbízhatóságába,  feddhetetlenségébe  és  legitimitásába 

vetett bizalom. 

119 Az SAP és a Center for Technology in Government nyilvánosságra hozták a kormányzati ROI mérését segítő 
kezdeményezés első eredményeit. (2006), http://www.sap.com/hungary/company/press/press.epx?pressid=6815

120 Center for Technology in Government, http://www.ctg.albany.edu/ Public ROI – Advancing Return on 
Investment Analysis for Government IT, http://www.ctg.albany.edu/projects/proi

121 Az SAP tematikus honlapja, ahol konkrét esettanulmányokat is elérhetőek: 
http://www.sap.com/industries/publicsector/roi.epx

122 SAPinfo (2006) Mágia vagy tudomány? Új módszertan a közigazgatási beruházások megtérülésének számítására, 
http://www.sap.com/hungary/services/eu/pdf/200611_sapinfo.pdf
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2.6.5. A nyílt forráskódú szoftverek – előnyök és hátrányok

Az  előnyök  és  hátrányok  elemzésekor  tekintetbe  kell  venni,  hogy  ami  az  egyik  oldalon 

előnyként  jelentkezik,  az  a  másik  oldalon  általában  hátrányként  mutatkozik  meg.  A  korai 

kormányzati  felhasználást  vizsgáló  tanulmányok  szinte  mindegyike  az  előnyök  és  hátrányok 

vizsgálatát  is  tartalmazta.  [Peeling  -  Satchell  2001,  Evans  -  Reddy  2002,  Danish  Board  of 

Technology  2002]  Ebben  a  fejezetben  rövid  összehasonlítás  olvasható  a  nyílt  forráskódú 

szoftverek előnyeiről, illetve hátrányairól. 

Az  értekezésben  eddig  feldolgozott  területek  megközelítéséből  kiindulva  kidolgoztam egy 

kettős megközelítésű és ábrázolású a SWOT (erősségek = strengths, gyengeségek = weaknesses, 

lehetőségek  =  opportunities,  veszélyek  =  threats)  elemzés  kiterjesztésével  a  nyílt  forráskódú 

szoftverek  esetében.  A SWOT  analízis  ábrája  a  nyílt  forráskódú  szoftverekre  alkalmazva  a 

mellékletben található. 

A fő előnye a SWOT analízisnek a külső környezeti hatások fontosságának felismerése, és a 

relatív egyszerűsége a többi modellhez képest.  Az elemzésem kettős megközelítést és ábrázolást 

alkalmaz,  ami  a  szakirodalomban az  eddig  megjelentekhez  képest  új  megközelítést  mutat  be. 

Egyszerre  szerepelnek  a  felhasználói  és  az  informatikai  ipar  szemszögéből  az  erősségek, 

gyengeségek,  veszélyek és  lehetőségek.   Az IHM részére  készült  [László-Rab 2005]  elemzés 

tartalmazta  először  ezt  a  megközelítést,  amelynek  alapötletét  a  Miniszterelnöki  Hivatal 

Informatikai Kormánybiztosság megrendelésére a BalaBit IT Kft. által 2002-ben elkészített „A 

Linux  operációs  rendszer  kormányzati  felhasználásának  lehetőségei,  nemzetközi  tapasztalatok 

elemzése” tanulmány adta.  A bővebb elemzésben azoknak a  legfontosabb faktorok kifejtésére 

szorítkozom, amelyek az értekezés más részeiben nem találhatóak meg.

Kockázatmentesség

A  szabadszoftver-fejlesztés  teljes  mértékben  a  piaci  kereslet-kínálat  elvét  követi. 

Kereskedelmi termék létrehozásánál kizárólag a gazdasági döntéstől függ, hogy egy lassan induló, 

vagy  éppen  nem  az  elvárások  szintjén  teljesítő  szoftver  fejlesztését  megszüntessék,  vagy 

felfüggesszék.  Ebben  az  esetben  ritkán  veszik  figyelembe  azon  felhasználókat,  akik  már 

megvásárolták  a  terméket,  és  számítanak  annak  hibajavításaira,  továbbfejlesztésére.  A másik 

alternatíva,  hogy  a  fejlesztő  cég  azért  viseli  el  az  irreálisan  nagy  kiadásokat,  mert  hisz  a 

termékében. A tisztán (radikálisan) szabad szoftverek esetében nincs kiadás,  és a projekt csak 

addig él,  amíg fejlesztői  nem unják meg.  Mivel szabad szoftverről  van szó,  ezért  a fejlesztés 

probléma nélkül folytatódhat, ha valaki átvállalja annak menedzselését.
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Alacsony beszerzési ár

A szoftvergyártók nem a direkt értékesítésből szerzik bevételeik nagy részét (nem közvetlenül 

a  végfelhasználóknak  árulják  termékeiket),  hanem  a  viszonteladói,  disztribútori  csatornáikon 

keresztül.  Ebben  az  értékesítési  láncban  megjelennek  a  rendszerintegrátorok  is,  akik  a  vevő 

számára általában olyan komplett megoldást szállítanak, amelynek csak egyik összetevője az adott 

szoftver.  Triviális  megállapítás,  de  a  rendszerintegrátorok  nagy  mértékben  tudják  növelni 

versenyképességüket és profitjukat a szállított eszközök beszerzési árának csökkentésével. Ez az 

ok  vezérli  az  IBM-et  is  a  nyílt  forráskódú  szoftverek  fejlesztésének  területén  megfigyelhető 

aktivitásra.  Az  informatikai  üzletben  trendnek  mondható,  hogy  a  szolgáltatás  és 

rendszerintegrációs jellegű bevételek (másik oldalon költségek) egyre nagyobb hányadát teszik ki 

a  beruházásoknak.  Az összetett  feladatokat  megvalósító  és  jó  minőségű informatikai  rendszer 

felépítésénél a szabad szoftver használata két összefüggő okból is előnyt jelent. Egyrészt az ügyfél 

által igényelt testre szabhatóság és rugalmasság a forráskód birtokában szinte 100%-os, másrészt 

ezeket a kisebb módosításokat a szoftvergyártó lassú és drága apparátusának bevonása nélkül, 

házon belül is elvégezhetjük.

Mozgástér, lehetőségek

A  szabad  szoftver  eddig  ismeretlen  mértékű  mozgásteret  biztosít  azon  informatikusok 

számára,  akiknek  megoldást  kell  találniuk  egy  adott  problémára.  A szabad  szoftver  ingyen 

működésbe helyezhető és kipróbálható. Így nem kell licenceket megvásárolni, pénzt kiadni drága 

programokra,  amikről  használati  tapasztalat  után  kiderülhet,  nem teljesítik  elvárásainkat,  nem 

beszélve  a  demo-,  vagy  kölcsönkapott  kereskedelmi  termékekről,  melyek  gyakran  okoznak 

szerzői  jogi  problémákat.  Ez  az  azonnali  implementáció  az  informatikai  megoldáskeresés 

folyamatának időigényét töredékére csökkentheti.

Többszöri felhasználás lehetősége

A szabad  szoftver  közösség  volt  az  első,  amely  felfedezte  a  forráskód  újrafelhasználás 

pozitívumait. A gazdasági produktivitás (feladatmegoldás sebessége) exponenciálisan nő, ha nem 

kell mindenkinek újrakódolni a már más körülmények között elkészült,  és ugyanarra a feladat 

megoldásra képes programmodulokat. A szabad szoftver közösség igen tehetséges, bár nem ritkán 

munkájukért fizetséget nem kapó programozókból áll. Ezt a közösséget olyan emberek alkotják, 

akik nem elsősorban a gyors és egyszerű meggazdagodás lehetőségét keresik, hanem hosszú távon 

szeretnék  alkotásaikkal  a  biztos  megélhetésüket  megalapozni.  A gyors  karrierhez  általában  a 

menedzsmentbe  való  betörés  biztosít  sima  utat,  nem  a  szoftverfejlesztés,  ezért  gyakran  a 

legtehetségesebb,  legtöbb  tapasztalattal  rendelkező  és  legfegyelmezettebb,  a  kódalkotás  iránt 

79



Az információ gazdaságtana

legelhivatottabb programozók a szabad szoftver mozgalom kulcsemberei. 

Fejlesztési gyorsaság

A szabad szoftver közösség hátterét  adó programozók száma jóval nagyobb, mint bármely 

kereskedelmi  terméket  gyártó  cég  szakembereié.  A  szabad  szoftverek  fejlesztésének  egyik 

alapvető eleme a „release early, release often” elv, amely szerint a programozó minél korábban 

tegye a nagyközönség számára elérhetővé az általa fejlesztett eszközt, a benne található hibáktól 

és  funkcionális  hiányosságaitól  függetlenül,  illetve  gyakran  bocsásson ki  új  verziót.  Ezen elv 

hatására a közösség más érdeklődő tagjai is részt tudnak venni a fejlesztésben, a felhasználók 

visszajelzései által pedig rendkívül gyorssá válik az eszköz tesztelése, hibamentesítése. A szabad 

szoftver projektek sikerességének egyik kulcsa a kritikus tömeg megszervezése, azaz ha az adott 

eszközt elég sokan használják, az maga után vonja további fejlesztők és esetleges szponzorok 

belépését is. 

Biztonság

A korai kibocsátás ténye, és a kritikus tömeg megszervezésének igénye szükségessé teszi a 

kibocsátott verziókkal kapcsolatos bejelentett hibák pontos követését és a gyors hibajavításokat. 

Ezt  fejlett  hibajavító  és  követő  eszközök  alkalmazásával  lehet  megoldani.  A szabad  szoftver 

közösség  már  rendelkezik  olyan,  mindenki  által  könnyen  használható,  az  internetes 

kommunikációs  csatornákat  rugalmasan  kezelő  „bugtracking”  (hibafigyelő,  hibakövető) 

rendszerekkel,  melyeket  dobozos  szoftertermék-gyártó  is  próbált  már  implementálni.  Ha 

megfigyeljük  a  hiba  bejelentése  és  a  hiba  kijavítása  közötti  időt,  kevés  kivétellel  a  nyílt 

forráskódú termékek gyártói nagyságrendekkel gyorsabbak. 

Minőség

A szabad szoftverek jó minőségének és funkcionális teljességének biztosítéka, hogy ha egy 

felhasználónak valamely tulajdonságra szüksége van, gyakran saját maga fejleszti bele azt az adott 

eszközbe, az elkészült módosítást pedig elküldi a szoftver eredeti fejlesztőjének, azzal a céllal, 

hogy  tegyék  bele  a  fő  verzióba,  így  verzióváltás  esetén  nem  neki  kell  foglalkoznia  saját 

módosításainak illesztésével.  A világ egyetemeinek és kutatási intézeteinek projektjei  javarészt 

szabad  szoftver  alapokra  épülnek,  illetve  előszeretettel  hasznosítanak  újra  már  megírt  szabad 

kódot. 

A fejlesztők számának növekedése

Azok  a  diákok,  akik  tanulmányaik  alatt  ismeretségbe,  kapcsolatba  kerültek  a  szabad 

szoftverekkel,  gyakran  ezt  az  irányt  képviselik  későbbi  munkájuk  során  is.  Sokan  ezzel 

magyarázzák  a  Linux  egyre  növekvő  népszerűségét  az  üzleti  szférában.  A nyílt  forráskódú 
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termékek programozásának oktatásával, illetve a kész termékek terjedésével mind a felhasználói, 

mind a készítő réteg mindenképpen növekedni fog. Éppen ezt a növekedést igyekeznek előidézni 

több (kormányzati)  FLOSS stratégiában is  új  tantárgyak (FLOSS),  versenyek,  ismeretterjesztő 

programok alkalmazásával. 

Az üzletstratégia változása

A szoftver-fejlesztőknek alternatív bevételi forrás után kell nézniük, mivel a szoftver, mint 

termék  (licencdíj)  mostantól  nem  jelent  bevételt.  Ezek  a  források  lehetnek  az  eszközzel 

kapcsolatos  szolgáltatások  (integráció,  testre  szabás,  támogatás),  dokumentációk  és  könyvek 

kiadása,  oktatási  tevékenység.  A  modell  éppen  ezért  nehezen  alkalmazható  a  piac  egyes 

területeire, mint például a játékprogramok piacára, ahol szinte kizárólag a licencdíjból származnak 

bevételek. 

A modell még nem elfogadott a célcsoportok körében

Befektetők  számára  még  mindig  nem világos  miként  működik  a  szabad  szoftver  modell, 

éppen  ezért  a  befektetési  kedv  egyelőre  alacsony.  Külső  támogatással  nem  rendelkező 

szabadszoftver-termékeknek nincs  közvetlen  marketing-költségvetése.  Ezen termékeknek nincs 

(illetve ha van, akkor alacsony) a fejlesztési költségvetése, ezért a felhasználóbarát funkciók és a 

széles  körű  dokumentációk  a  termék  megjelenéséhez  képest  viszonylag  későn  jelennek  meg. 

Mivel  a  klasszikus  értelemben  vett  szabad  szoftver  projektek  résztvevői  lelkes  fejlesztők, 

egyértelmű  projektvezetés  és  irányvonal  nélkül,  viták  nehezíthetik  meg  a  résztvevők  életét, 

amelyek a legvégső esetben a projekt elágazásához (fork) is vezethetnek.

Mindkét hátrány tudatosító-ismeretterjesztő tevékenységgel jelentősen csökkenthető.

Alacsony költség - legális szoftver

Egy  informatikai  beruházásban  a  bekerülési  ár  csak  töredéke  a  hosszú  távú  üzemeltetési 

költségnek.  Mégsem  elhanyagolható,  hogy  a  szabad  szoftvert  nem  kell  megvásárolni.  Nagy 

mennyiségben  a  szoftverlicenc  komoly  kiadásnak  számít,  főleg  a  géppark  bővítésénél  és  az 

upgrade-nél. Ehhez hozzájárul az is, hogy a kereskedelmi terméket gyártó cégek – gyakran a saját 

munkájuk megkönnyítése érdekében – az új verziók megjelenése után nem sokkal megszüntetik a 

támogatást a régiekre, ezzel is kényszerítve a felhasználót a fejlettebb verziók megvásárlására. A 

kereskedelmi  szoftverek  árpolitikájára  általában  jellemző,  hogy  „ami  olcsó,  azt  biztos  nagy 

mennyiségben  kell  megvásárolnunk  (minden  gépre),  amiből  pedig  nem  kell  sok  (pl. 

szerveralkalmazások), annak ára a kliensek számától függ. Ezt tovább súlyosbíthatja az is, ha a 

licencköltséget nem lehet időben elosztani (pl. lízing), hanem egy összegben kell kifizetni. Nem 

elhanyagolható  az  a  költség  sem,  amelyet  egy,  a  kereskedelmi  licenceinket  nyilvántartó 
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adminisztratív és technikai komponenseket egyaránt igénylő rendszer kialakítására kell költenünk, 

nem beszélve a büntetésről,  ami ennek hiányában könnyen a büntetőjogi felelősséget vonhatja 

maga után.

Nyílt szabványok támogatása

A nyílt forráskódú fejlesztések nagy előnye a nyílt szabványok támogatása (pl. IETF RFC-k), 

ami kereskedelmi (zártforrású) termékeknél nem minden esetben tapasztalható. A nyílt forráskód 

következménye  az  is,  hogy  a  sikeres  eszközök  jóval  rugalmasabbak  az  operációs  rendszer 

tekintetében,  mint  a  kereskedelmi  szoftverek.  A  nagyszámú  szakértő-felhasználó  tipikusan 

különböző operációs rendszerekért rajong, és addig nem nyugszik, amíg a szükséges eszközt a 

neki megfelelőre le nem fordította. Ebben segíti őt a nyílt szabványok használata. Dobozos termék 

esetében  ezt  a  rugalmasságot  a  cég  szakembereinek  ismerete,  valamint  a  piaci  igények 

kielégítéséhez feltétlenül szükséges minimum határozza meg. 

Nincs függőség

A nyílt  forráskód  lehetővé  teszi,  hogy házon  belül  kezeljünk  esetleges  szoftverhibákat  és 

biztonsági réseket. A biztonsági rések hibajavításai általában minimális forráskódbeli változtatást 

igényelnek  (és  a  javítás  javasolt  módját  gyakran  már  maga a  hibabejelentő  megteszi),  mégis 

heteket kell várnunk erre egyes kereskedelmi termékek esetében, nem beszélve a hibás működés 

javításáról, amelyet verzióváltásonként kb. félévente kapunk meg. Dobozos szoftvereknél bevett 

gyakorlat a termékkapcsolás. Ekkor egy bizonyos termék csak abban az esetben működik (teljes 

funkcionalitással), ha a gyártó egy másik termékét is megvásároljuk. A szabad szoftvereknél is 

létezik  ez  a  kapcsolás  (nevezzük  függőségnek),  de  itt  biztosak  lehetünk  benne,  hogy  nem 

gazdasági,  hanem  kizárólag  technikai  okokból  van  kapcsolat.  Továbbá  a  szabad  szoftver 

függősége ugyancsak  szabad,  tehát  annak beszerzése  és  telepítése sem jelent  külön  költséget. 

Szabad szoftverek esetén nemcsak egy bizonyos forrásból lehet hozzájutni terméktámogatáshoz és 

továbbfejlesztéshez. Ez a tény biztosít a támogatásra egy bizonyos redundanciát (ha az eredeti 

meg  is  szűnik,  más  források  rendelkezésre  állnak).  További  előny,  ha  több  cég  verseng  a 

szoftvertámogatás  lehetőségéért,  akkor  ez  a  piac  szabályai  szerint  az  áraikat  is  lefelé  viszi 

(kereskedelmi szoftver esetén alsó határt  szab a gyártó által  a hivatalos támogatásért  kért  ár). 

Amennyiben helyi támogatás nem érhető el egy bizonyos szabad szoftverre, de erre igény lenne, 

akkor a piac szabályai tisztán tudnak érvényesülni, és a támogatás meg fog jelenni egy új cég 

keretében. Mivel egy szabad szoftverről minden információ adott, egy szakember probléma nélkül 

meg tudja érteni annak működését, és támogatást tud nyújtani (nemcsak azokat a kérdéseket tudja 

megválaszolni, amit már ő is megkérdezett egyszer a szoftver gyártójától). A kereslet tehát meg 
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tudja teremteni a professzionális támogatást. 

Felhasználói tömeg kell

Kereskedelmi  szoftver  esetén  a  gyártó  alapvető  érdeke,  hogy  támogatást  nyújtson  a 

termékéhez. Szabad szoftver esetén ehhez először a kritikus tömeg, majd a piaci igény elérése 

szükséges.  Mint  már  említettük,  a  felhasználóbarát  funkciók  és  dokumentációk  lassabban 

készülnek el. 

Sok a félreértés, tévhit

A szabad szoftver bevezetésénél gyakran ütközhetünk olyan félreértésekbe, melyek a modell 

komplexitásából  és  a  dobozos  termékeket  gyártó  cégek  által  terjesztett,  a  szabad  szoftverek 

lejáratására  irányuló  valótlan  információkból  származnak.  Ezek  a  szabad  szoftver  modell 

ismeretében  teljes  mértékben  tisztázhatók.  A leggyakoribb  félreértések,  tévhitek,  amiket  az 

értekezés során cáfolok:

✔ Ami ingyenes, az nem megbízható.

✔ Senkit sem lehet perelni, ha szoftver problémákat okozott. 

✔ Mivel nem én fizetem a fejlesztőket, semmi ráhatásom a munkájukra. 

✔ Mivel nem pénz, hanem hírnév hajtja a fejlesztőket, ezért kiszámíthatatlanok. 

✔ Ha találnak egy jobb projektet, akkor nem tudom továbbfejlesztetni az eszközt. 

✔ A  szabadszoftver-fejlesztők  nem  értik  a  piaci  szükségleteket  (például  visszafelé 

kompatibilitás, szoftverintegráció fontossága). 

2.6.6. A válság hatása a nyílt forráskódra 

Az értekezés lezárásának időpontjában már jelentősen éreztette hatását a globálissá duzzadt 

pénzügyi válság, ezért, és a munkahelyi vitán elhangzottakkal összhangban feltárom a FLOSS-t 

érintő hatásokat. Nem ez az első válság, ami az informatikai szektort is mélyen érinti. 

A Sun neve az értekezés során többször is felmerült. A válság hatása a Sun példáján keresztül 

jól illusztrálja az értekezésben az üzleti modellek, a kiegészítő és a helyettesítő termékek területén 

eddig feltárt összefüggéseket. Míg a válságot megelőző évben 20 százalékkal növekedtek a Sun 

SPARC eladások, a válság kirobbanása után meredeken esni kezdtek. A Sun nyilatkozata szerint, a 

nagyméretű rendszereket vásárlók csökkentették a beszerzéseiket, aminek folytán a Sun volt aki 

elsőként recesszióba került. Az ügyfélkörükbe ugyanis azok az amerikai és európai pénzintézetek 

tartoztak, akik a válság középpontjában álltak.  A Gartner adatai alapján a RISC/EPIC UNIX-

szerverekből  20  százalékkal  kevesebb fogyott  2008.  harmadik  negyedévében,  mint  egy  évvel 

korábban,  és  a  francia  Grouppe  Bullt  kivéve  minden  vezető  gyártónak  csökkent  az  ezekből 
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származó árbevétele. A kialakult helyzet azonban a Sunt érintette a legsúlyosabban. „A HP-nak ott 

vannak  a  printerei  és  a  PC-k,  az  IBM-nek  a  szolgáltatások,  nekünk  nincsenek  meg  ezek  a 

pufferek.” nyilatkozta 2008-ban Jonathan Schwartz a cég vezetője.123

A Sun a kialakult piaci helyzet, a pénzügyi eredmények romlása és a veszteségek növekedése 

miatt elkezdett vevő után kutatni. Az IBM 6,5 milliárd124 dollárt fizetett volna a Sunért, amely 

azonban kevesellte az árat és megvonta az IBM kizárólagos ajánlattételi jogát, mire az visszalépett 

vásárlási szándékától.125 Miután a felvásárlási tárgyalások megszakadtak a két cég között, 2009. 

április 20-án az Oracle és a Sun Microsystems bejelentette, hogy végleges megállapodást kötöttek, 

amelynek értelmében az Oracle készpénzért megvásárolja a Sun törzsrészvényeit. A tranzakció 

értéke 7,4 milliárd dollár.  A Sun igazgatótanácsa áldását adta a tranzakcióra, az Oracle szerint az 

üzlet a nyár folyamán lezárásra kerülhet.

Az  IBM-mel  folytatott  tárgyalások  versenyjogi  aggályokat  is  felvetettek,  mivel  a  két  cég 

együttesen  52  százalékát  felügyelte  volna  a  3,1  milliárd  dolláros  mágnesszalagos  adattároló 

piacnak. Az Oracle és a Sun tevékenysége között kevesebb az átfedés: az Oracle fő tevékenysége 

az  adatbázis  kezelő  szoftverek  fejlesztése,  a  Sun Solaris  operációs  rendszere  pedig  a  legfőbb 

üzemeltetési platformja az adatbázis kezelő szoftvereknek. Azonban azt is figyelembe kell venni, 

hogy a Sun portfóliójába tartozik a nyílt forráskódú MySQL adatbázis-kezelő szoftver, amelyet 

akvizíció során szerzett meg 2008. elején. A felvásárlással az Oracle monopolisztikus helyzetbe 

kerül az adatbáziskezelők területén, mivel portfóliójában lesz a saját zárt forráskódú adatbázis-

kezelőn túlmenően a nyílt forrású alternatíva is.

A válságra  adott  egyik  legalapvetőbb  válaszként  a  legtöbb  szervezet  a  költségcsökkentést 

helyezi a válságkezelési stratégia középpontjába, a munkaerő elbocsátásával126, illetve a korábban 

indított  fejlesztések leállításával.  A cégek esetében az informatika területe  az,  amely az elsők 

között esik áldozatul a költségcsökkentésnek. 

Az  informatikai  költségek  területét  –  a  költségek  elemezése  részben  korábban 

bemutatottaknak  megfelelően  –  működési  és  fejlesztési  költségekre  bonthatjuk,  és  ezzel 

összhangban  sok  lehetőség  áll  rendelkezésre  a  költségek  csökkentésére.  Ezek  közül  a 

123 Türelem, a Sun Microsystemsnek van stratégiája (2008) 
http://www.hwsw.hu/hirek/37596/sun_microsystems_strategia_jonathan_schwartz_nyilt_forraskod_nyereseg_niag
ara_sparc_solaris.html 

124 Az IBM fel akarja vásárolni a Sun-t (2009) 
http://www.sg.hu/cikkek/66290/az_ibm_fel_akarja_vasarolni_a_sun_t 

125 Összeomlott az IBM és a Sun egyesüléséről folyó tárgyalás (2009) 
http://www.sg.hu/cikkek/66653/osszeomlott_az_ibm_es_a_sun_egyesuleserol_folyo_targyalas 

126 Az  egyre  szigorodó  gazdasági  helyzetben  a  vállalatok  –  a  marketingesek  elbocsátása  után  –  előszeretettel 
próbálnak az informatikai kiadásaikon spórolni. Az üzleti modellekre visszautalva, az IT területén tevékenykedő, 
saját  értékesítési  osztállyal,  illetve a  kereskedelmi hálózattal  dolgozó cégek üzleti  modelljeikből következően, 
más-más hatásokat szenvednek el a válság hatására.
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legfontosabb lehetőség, hogy a sokáig halogatott állapotfelméréseket megtegye a szervezet. Egy 

jó  informatikai fejlesztés,  befektetés hosszabb, de akár  rövid távon is  több hasznot teremthet, 

például az üzemeltetési költségek csökkentésével, mint amennyit a költségcsökkentéssel nyerhet 

egy cég. 

A globális  válság  hatására  a  szervezetek  visszafogják informatikai  költekezésüket,  aminek 

következtében az IT szektort  a 2001-es dot.com bukás utáninál is  nagyobb recesszió sújthatja 

2009-ben. Míg 2001-ben 2,1 százalékos visszaesést kellett a cégeknek elszenvedniük, a Gartner 

előrejelzése szerint 2009-ben a globális informatikai ipar növekedése 3,8%-kal csökkenhet: 3,2 

trillió dollárra, 3,4 trillió dollárról. [Gartner 2009] 

2. táblázat: 2009. IT költés előrejelzés

2008 költés
(trillió USD)

2008 növekedés 
(%)

2009 költés
(trillió USD)

2009 növekedés 
(%)

Hardver 381,0 2,8 324,3 -14,9

Szoftver 221,9 10,3 222,6 0,3

IT szolgáltatások 809,5 7,6 796,1 -1,7

Telekommunikáció 1 948,0 5,6 1 891,2 -2,9

IT összesen 3 360,3 6,1 3 234,0 -3,8

Forrás: Gartner (2009)

Amint az a táblázat adataiból is kiolvasható, az előrejelzés szerint a legnagyobb visszaesés a 

hardverek  területén  várható.  A szoftver-gyártók  esetében  a  kutatóintézet  0,3  százalékos  piac-

bővülést prognosztizál. A gyengülő hardverértékesítések viszont a Microsoft eladásaira is jelentős 

kihatással  lehetnek,  elsősorban  a  jelentős  OEM  licenc-konstrukciók  miatt,  főként  a  kliens 

üzletágban.  A nyílt  forráskódú szoftverek esetében ez viszont  a  növekedés előtt  nyitja  meg a 

lehetőségeket. A FLOSS szempontjából ez egy fontos szempont lehet, mivel ahogy korábban már 

elemeztem,  régebbi  hardvereken  is  jól  fut,  így  akár  a  szoftverek  egy  részének  lecserélésével 

elkerülhető a hardverek cseréje. Az üzletmenet szempontjából127 fontos, hogy a költségcsökkentés 

nem mehet a biztonság rovására. Viszont, ha a fejlesztési költségeket vonjuk el, akkor a jövőbeli 

üzleti  lehetőség támogatására nem lesz lehetőség.  A költségcsökkentés  megfelelő végrehajtása 

érdekében szükséges az üzleti és informatikai oldal szoros együttműködése. További lehetséges 

megtakarítás alapja lehet az energiafelhasználás csökkentése a virtualizáció által, az elektronikus 

csatornák  kialakítása  az  ügyfélkezelésben.  Ezek a  lehetőségek  az  informatikai  cégek  számára 

127 A korábban már említett Y2K probléma világított rá először élesen a „katasztrófatervek” fontosságára. Maga a 
szó a magyar nyelvben így terjedt el, a szó szerinti fordítás „üzletmenet folytonossági terv” sokkal jobban kifejezi 
a fogalom mögötti jelentést.
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biztosíthatják az eredményességet még a pénzügyi válság közepette is.128

Az  informatikában  nagy  szerepe  van  az  üzemeltetési  döntéseknek  (kiszervezés, 

visszaszervezés, belső szolgáltatóközpont kialakítása, stb.). A válság hatására Magyarországon is 

gyorsan bővül az informatikai erőforráskihelyezés-piac.129 Az outsourcing esetében a megtakarítás 

abból adódik, hogy a szolgáltató cég más struktúrában és szervezeti rendszerben, egységesítve és 

minél inkább automatizálva üzemelteti az informatikai rendszereket. Igaz, hogy az outsourcing 

szolgáltatás hosszabb távon nem olcsóbb, mint a belső üzemeltetés, de általában jobb minőségű 

szolgáltatáshoz juthatnak a cégek. Azonban a felmérések, a szerződés megkötése, akár fél évet, 

vagy hosszabb időt is igénybe vehet, így nem várható gyors eredmény. 

Az IDC előrejelzése130 azt mutatta, hogy 2009-ben az informatikai szolgáltatások piaca 2,6 

százalékkal nő, míg ezen belül az outsourcingé 6,8 százalékkal.

A támogatási,  oktatási  és  bevezetési  szolgáltatások  az  előrejelzés  szerint  1,3  százalékkal 

csökkenhetnek  majd;  a  piacot  a  kevesebb  hardver  és  szoftverberuházás,  az  áresés  és  a  piaci 

konszolidáció határozza meg az IDC jelentése szerint. Ez viszont kedvez a FLOSS-nak, mivel 

ezek  bevezetése  a  kereskedelmi  szoftvereknél  lényegesen  alacsonyabb  kezdeti  beruházási 

költséggel  jár.  A  kereslet  növekedésének  a  legnagyobb  nyertesei  a  nyílt  forráskódú 

szoftverszállítók közül a Novell, a Red Hat és a Sun lehetnek az IDC szerint.

A FLOSS-nak ebben a gazdasági környezetben és ilyen kondíciók (költségcsökkentés és a 

versenyelőny megtartása) mellett jó esélyei vannak, amit az is jól mutat,  – az IDC jelentéssel 

összecsengően – hogy a Red Hat növelni tudta bevételét. Magyarországon a Red Hat disztribútora 

az  ULX Nyílt  Forráskódú  Tanácsadó  és  Disztribúciós  Kft.  2008-ban  megduplázta  a  2007-es 

eredményeket, mind az előfizetések mind az értéknövelt szolgáltatások területén, amivel elérte a 

félmilliárdos nettó bevételt.131

A Novell  Magyarország  ügyvezető  igazgatója  szerint  „a  hardverek  és  szoftverek  pontos, 

naprakész  leltárának  elkészítésével  a  vállalatvezetők  pontosan  megtervezhetik  a  vállalat 

128 A gazdasági válság egyik nagy nyertese lehet az IBM: az informatikai óriás negyedik negyedéves jelentésében 
4,4  milliárd  dolláros  nettó  profitról  számol  be,  ami  az  előző  év  hasonló  időszakához  képest  12  százalékos 
növekedést jelent - igaz, a bevétel eközben 6 százalékkal, 27 milliárd dollárra csökkent. Válságban is sikeres az 
IBM (2009), http://www.sg.hu/cikkek/65215/valsagban_is_sikeres_az_ibm

129 Gyorsan bővül az informatikai erőforrás-kihelyezési piac (2009), http://www.ugyvezeto.hu/cikk/61463/gyorsan-
bovul-az-informatikai-eroforras-kihelyezesi-piac?area=458

130 Központosítják a nagyvállalati IT szolgáltatásokat (2009), http://computerworld.hu/idc-kozpontositjak-a-
nagyvallalati-it-szolgaltatasokat.html

131 Szentiványi  Gábor  ügyvezető  elmondta:  „az  idei,  2009-es  kilátások  is  nagyon  bíztatóak,  a  válság  okozta 
forráscsökkenés  miatt  egyre  több  vállalat  állítja  át  a  kritikus,  központi  IT  rendszereit  a  drága  tulajdonosi 
megoldásokról  Red  Hat  vállalati  Linux-alapú  infrastruktúrára  illetve  JBoss-alapú  alkalmazáskörnyezetre  és 
köztesrétegre.” Forrás: A gazdasági világválság ellenére tovább menetel a Red Hat a fiskális 2009-es évben (2009. 
március  25.)   http://www.ulx.hu/20090325437/Hirek/A-gazdasagi-vilagvalsag-ellenere-tovabb-menetel-a-Red-
Hat-a-fiskalis-2009-es-evben.html
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informatikai rendszerét és annak minden költségét. Egy ilyen megoldással biztosítható a jogtiszta 

szoftverhasználat,  miközben elkerülhetők a felesleges licenckiadások, ráadásul  a menedzsment 

pontosan  látja  a  vállalat  informatikai  vagyonának  állapotát.”  Véleménye  szerint  további 

megtakarítási  lehetőséget  nyújthat  az  új,  de  már  széles  körben  tesztelt  és  kockázatmentesen 

bevezethető technológiák kipróbálása.132

A Novell  által  támogatott,  idén  februárban  végzett  IDC  felmérése  szerint  a  világméretű 

recesszió világszerte növelte a Linux-eladások számát. [Gillen -Waldman 2009] Az IDC jelentése 

szerint egyre több vállalat választja a Linuxot annak gazdaságossága miatt a költségcsökkentésre. 

Az informatikai vezetők több mint fele tervezi a Linux bevezetésének felgyorsítását 2009-ben. 

A felmérést  pénzügyi  szolgáltatásokat  nyújtó,  termelő,  és  kiskereskedelmi  vállalatoknál, 

valamint államigazgatási szervezeteknél dolgozó több mint 300 informatikai vezető bevonásával 

végezték.  A szerverek  esetében  a  válaszadók  72  százaléka  mondta  azt,  hogy  szervezetüknél 

jelenleg is zajlik a Linux bevezetésének kiértékelése, illetve már döntést hoztak további Linux 

telepítésekről.  Az asztali rendszerek esetében 68 százalékuk nyilatkozott így.

Természetesen az IDC jelentésével kapcsolatban is, mint a korábbiakban bemutatott esetekben 

– ahol egy cég támogatta a kutatást –  felmerültek ellenvélemények és kétségek. Főként az IDC 

egy másik jelentése133 tükrében, mely némileg ellentmond a korábbi felmérésnek. Az új adatok azt 

mutatják az IDC előrejelzésében, hogy az x86-os szerverek forgalma 13,5 százalékkal csökken 

2009-ben,  amin belül a Linuxos kiszolgálók eladásai azonban nagyobb arányban esnek majd a 

Windowsos kiszolgálóknál. A különbség elsősorban, mint általában a módszertanban kereshető. A 

Novell  által  szponzorált  felmérésbe  az  IDC  ugyanis  elsősorban  a  Linux  használatával  és 

bevezetésével kapcsolatos tapasztalattal rendelkező informatikai vezetőket vont be.

A Gartner  (2008)  előrejelzése  szerint  a  válság  hatására  a  „cloud  computing”  („számítási 

felhő”)  modellre  épülő  szolgáltatások  (amelyeket  a  kutatás  további  irányaiban  részletesebben 

tárgyalok)  elterjedése  várható.  Jones  (2009)  cikkében  részletesen  bemutatja  a  Linux-szal 

megvalósított számítási felhőt.

A nyílt  forráskódú szoftverek  megerősödve  kerülhetnek  ki  a  recesszióból,  noha  például  a 

Linux-szal kapcsolatban negatívumként szokták említeni, hogy világviszonylatban még mindig 

van  hova  fejlődnie.  (Ez  a  megállapítás  az  értekezésben  eddig  feltárt  és  a  SWOT  ábrán  is 

bemutatott  műszaki-gazdasági  és  hálózati  hatásokat  is  jól  érzékelteti,  a  kritikus tömeg elérése 

szempontjából is.)  Érdemes azonban különválasztani a szerveroldalt és az asztali gépeket.  Az 

132 Válságban az informatikán is spórolni kell (2009), 
http://www.sg.hu/cikkek/65322/valsagban_az_informatikan_is_sporolni_kell

133 Válság ellen Linux? Nem, inkább UNIX vagy Windows! (2009) 
http://www.hwsw.hu/hirek/38513/windows_linux_operacios_rendszer_szerver_eladas_idc.html
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asztali gépeknél a Linux elterjedtsége világszerte egy százalék körül van, míg szerverek esetében 

harminc  százalék  körül  lehet  a  részesedése.134,135 Az  asztali  gépek  területén  az  operációs 

rendszerek 2009. márciusi állapot szerinti piaci részesedését a 6. ábra mutatja. 

Forrás: Marketshare (http://marketshare.hitslink.com/)

6. ábra: Operációs rendszerek piaci részesedése az asztali számítógépek területén, 2009. március

A grafikonról leolvasható, hogy nem csak az asztali gépek operációs rendszereit tartalmazza, 

hanem a kézi eszközök rendszereit is, amelyek a Linux136 0,9 százalékos részesedése mellett 0,6 

százalékos piaci részesedéssel bírnak, míg az összes többi rendszer 0,59 százalékot tesz ki.

A pozitívumokat kiemelve előtérbe kerülhet a Linux egyik nagy előnye is, mégpedig, hogy 

régebbi hardvereken is jól futtatható, amelyeken az új zárt forrású operációs rendszerek már nem 

működnek  megfelelően  az  erőforrásigény  miatt,  viszont  a  biztonsági  frissítések  naprakészen 

tartják  a  rendszereket.  A Linux  és  a  nyílt  forráskódú  szoftverek  magyarországi  elterjedését 

segítheti a  kormány 12 milliárd forintos közbeszerzési kerete, amelyből 6 milliárd forintot lehet 

fordítani a nyílt forráskódú szoftverek beszerzésére.

134 Tanulmányok a témában: IDC MarketScape: Worldwide Software Appliance 2009 Vendor Analysis, vagy szintén 
az IDC Worldwide Linux Operating Environments, Forecast and Analysis, amely évente jelenik meg és négy éves 
időtávra vonatkozik.

135 A webkiszolgálók szoftvereinek statisztikai kimutatása a Netcraft oldalain érhető el. Web Server Survey, 
http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html 

136 Az egyes Linux disztribúciók népszerűségét a Linux Distributions - Facts and Figures oldalon lehet nyomon-
követni. (2009) http://distrowatch.com/stats.php?section=popularity
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3. Az állam gazdasági szerepe az információs társadalomban

Az információs technika és technológia a jövőbeni tudományos, gazdasági fejlődés kiváltó 

tényezője. Egyik mozgatórugójának a jóléti állam után kialakult gazdasági és politikai rendszer 

meghaladása tekinthető. Korszakát a jólét növelése, a fogyasztásban megnyilvánuló szabadság, és 

a fejlett országokban a nélkülözés megszűnése jellemzi – noha ezt cáfolni látszanak a jelenben 

végbemenő változások. 

Amint azt a hálózati gazdaság részben már bemutattam, a gazdasági változások az élet szinte 

minden területét érintik, ami alól a kormányzatok sem vonhatják ki magukat. A digitális gazdaság 

átalakította a kormányokat, és a kormányok szerepét is, főként azokon a területeken, amelyeket az 

IKT változásai a legjobban befolyásolnak és ahol a piac nem képes a társadalmi igazságosság és a 

gazdasági stabilitás kritériumainak megfelelni.  Ebben a fejezetben az államok „hagyományos” 

feladatait elemzem amelyek kiegészülnek, megváltoznak az IKT eszközök elterjedésével. Ezeket 

az új feladatokat, szerepeket, szerepvállalási kezdeményezéseket is elemzem a fejezetben.

Az elemzés eszköztárához felhasználtam a közgazdaságtan és a téma további tárgyalásához 

kapcsolódó területek, így a gazdaságpolitika, közpolitika, közpénzügyek, közigazgatás irodalmát. 

A legfontosabb forrás Stiglitz (2000) a kormányzati szektor gazdaságtanáról szóló műve volt, a 

többi szakirodalmat a megfelelő résznél jeleztem.

3.1. Állam létrejötte, szerepe

A modern társadalmakban az állam137, illetőleg a kormányzat gazdasági szerepe érdemi. Az 

állam létrejöttének egyik indítéka már az ókorban is a gazdaság bizonyos feladatainak ellátása 

volt.  A  gazdálkodás,  a  termék-  és  jövedelem-elosztás  csak  erőszakos  eszközökkel  volt 

fenntartható.  Ezeket  az  állam  csak  akkor  tudta  ellátni,  ha  létrehozta  saját  szervezeteit.  A 

piacgazdaság  kialakulásával  gazdaságszervező  szerepe  fokozatosan  csökkent,  a  termelés-

fogyasztás  koordinálását  a  piac  végezte.  [Dietmar-Solt  2004]  Az  állam  fogalmára  pontos 

meghatározást azonban a nemzetközi jog sem ad.138 

Disszertációmban  a  kormányzatok  szerepét  vizsgálom  a  nyílt  forráskódú  szoftverekkel 

kapcsolatosan, ezért fontos annak tisztázása, mi a különbség az állam és a kormányzat fogalmi 

meghatározása között. 

137 Musgrave  (2007)  tanulmányának  első  részében  a  közjavak  és  közösségi  igények,  közszolgáltatások 
szükségességének szempontjából  veti  össze az  angol  nyelvű irodalomhoz köthető public  finance,  és  a  német 
Finanzwissenschaftfiskális elméletét.

138 Dr. Kiss Sándor: Közigazgatási alapvizsga (2007. június) 
http://www.kszk.gov.hu/data/cms13291/alapvizsga_Alkotmany_diasor.ppt
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„Az  állam  olyan  politikai  közösség,  amelyet  kormányzat  irányít.  Az  államszervezetet 

intézmények és a társadalom egyéb olyan szerveinek halmaza alkotja, amelyeknek meghatározott 

területi  határok  között  szuverén  fennhatósága  van.”139 A  továbbiakban,  mikor  állami 

beavatkozásról, illetve szerepekről, szerepvállalásról írok, a kormányzatot értem alatta, hiszen a 

fenti meghatározásból kiindulva az államot a kormányzat irányítja. A kormányzat a törvényhozás, 

helyi  önkormányzatok,  kormány(hivatalok),  bíróságok összessége.  A  kormányzati  struktúra  az 

állam szerveződését mutatja szintek, felelősségi hatáskörök mentén. [Stiglitz 2000]

A kormányzat  gazdasági  szerepét  Samuelson  a  hatékonyság,  igazságosság  és  a  stabilitás 

hármas gazdasági funkciójában jelöli meg. Hatékonyság: azok a kísérletek, amelyekkel az állam 

a  piaci  kudarcokat,  például  a  monopóliumokat  igyekszik  korrigálni;  ide  tartoznak  a  külső 

gazdasági hatások (externáliák), a közjavak, és az adók. A kormányzatoknak  szerepe van a piaci 

kudarcok kezelésében, azonban a kormányzati kudarcokat sem szabad figyelmen kívül hagyni, 

amikor a kormányzat okozza, vagy erősíti fel a problémákat.  Igazságosság alatt Samuelson azt 

érti,  hogy a társadalom törődik a szegényekkel,  elesettekkel,  a kormányzat olyan módszereket 

alkalmaz,  mint  például a jövedelem-újraelosztás.  Stabilizációs politika során a kormányzatok 

megkísérlik  a  konjunktúraciklus  kilengéseit  korrigálni,  előmozdítják  a  gazdasági  növekedést 

csökkentve a munkanélküliséget és az inflációt.140 [Samuelson - Nordhaus 1995]

Stiglitz a kormányzati  szektor közgazdaságtanának tanulmányozását 3 kategóriához rendeli 

hozzá [Stiglitz 2000]: 

✔ Tevékenységek és ezek szervezése: Milyen tevékenységeket folytat a kormányzati szektor 

és ezek a tevékenységek hogyan szervezettek? Egyes többrétű tevékenységek elhatárolása 

nehéz lehet.

✔ Tevékenységek következménye: A gazdaságpolitikai lépések hatása igen szerteágazó lehet, 

meg  kell  érteni  és  előre  kell  látni  a  kormányzati  tevékenységek  valamennyi 

következményét, egy döntés végső hatásait, teherviselőit.

✔ Az alternatív  gazdaságpolitikák  értékelése:  A célkitűzések  és  az  intézkedések  hogyan 

teljesítik a gazdaságpolitikát,  egyéb következmények előrejelzése,  a szándékolt  hatáson 

kívüli következmények felmérése.

A  kormányzat  elsődleges  szerepe,  a  gazdaság  intézményi  és  jogi  feltételrendszerének 

kialakítása,  biztosítása.  Ide  tartozik  a  piacszabályozás  és  az  állami  szektor  gazdálkodási 

szabályainak  meghatározása  is.  Céljai  a  magángazdaság  intézményeinek  megteremtése  és 

fenntartása (magánjog), a piaci torzulások kezelése (pl. versenypolitika), valamint az információs 

139 Szótár plurális társadalmaknak, http://tarstudszotar.adatbank.transindex.ro/
140 Samuelson-Nordhaus (1995) Közgazdaságtan I. (p.88)
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aszimmetriák kezelése (pl.  PSZÁF, szabványok, fogyasztóvédelem).  Ez a funkció nem igényel 

pénzügyi erőforrás koncentrációt.

A további kormányzati tevékenységeket Stiglitz 3 kategóriára osztja: javak előállítása, javak 

vásárlása és a jövedelem újraelosztása. [Stiglitz 2000] Másfajta csoportosítás szerint a mai vegyes 

gazdaságokban az allokáció, az újraelosztási és a stabilizációs funkciók jelentik a szabályozáson 

túli  szerepeket.  Ezen feladatok ellátásához pénzalapokra van szükség.  [Dietmar -Solt  2004] A 

kormányzat gazdasági funkciónak összefoglalását a 3. táblázat tartalmazza.

3. táblázat: A kormányzatok gazdasági funkcióinak cél, feladat és eszközmátrixa 

Funkció Szabályozás Allokáció Újraelosztás Stabilizáció

A funkció 
lényege

A vegyes gazdaság 
működési normáinak 
intézményesítése.

- kollektív javak 
előállításának biztosítása
- a piaci kudarcok
kezelése

- a piac működése által 
kiváltott 
jövedelemegyenlőtlenség
részleges kiigazítása
- a piacgazdasági
tökéletlenségek kezelése

- ciklusok kezelése
- külső és belső 
pénzügyi
egyensúly fenntartása
- versenyképesség 
biztosítása

Feladat

- piacszabályozás
- kormányzati szektor és a 
nonprofit működés keretei

- közjavak termelése
- externális hatások
kezelése
- társadalmi preferenciák 
érvényre juttatása

- társadalmi csoportok,
generációk, földrajzi
területek közötti 
kiegyenlítés

- foglalkoztatottság
- kedvező üzleti 
környezet
- fenntartható 
növekedés
- egyensúly biztosítása

Eszköz

- normatív szabályozás
- egyedi szabályozás
- diszkrecionális szabályozás

- adók,
- kormányzati vásárlások
- díjpolitika, 
intézményfenntartás

- adó és járulékbeszedés
-szociális és/vagy 
biztosítási elven működő
elosztórendszerek

- kormányzati 
transzferek
- adópolitika
- intézményfenntartás

Döntési 
mechanizmus

- kollektív döntés
- nagy lobbisták

- kollektív bürokratikus 
döntési mechanizmus
- gazdaságosság,
- hatékonyság,
- eredményesség

- kollektív bürokratikus 
döntési mechanizmus
- költség-haszon elemzés

- kollektív bürokratikus 
döntési mechanizmus

Forrás: [Vigvári 2005, p.57]

Az allokációs  politika  célja a társadalmi hatékonyság érvényesítése, a termelési erőforrások 

piaci  automatizmusok  által  kialakított  elosztásának  korrekciója,  kiegészítése  a  költségvetési 

kiadások  és  az  adózás  szabályozásának  segítségével.  A  piaci  elégtelenségek  (externáliák, 

közjavak, monopóliumok) miatt szükségessé válik az állam beavatkozása. 

Az  újraelosztási feladatok  célja  a  társadalmi  igazságosság  és  méltányosság  –  jövedelem-

újraelosztással, amely az adózás és a transzferek kifizetése révén megy végbe. 

A  stabilizációs  funkció célkitűzése, hogy megakadályozza a kibocsátás és a foglalkoztatás 

ingadozásait. 
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3.2. Allokációs feladatok – A kollektív javak biztosítása

Az  állam  a  szolgáltatások  és  áruk  vásárlója  és  a  közjavak  biztosítója.  Egyik  allokációs 

funkciója az erőforrások biztosítása a kollektív javak előállításához (nem feltétlenül az előállítás). 

Mi tekinthető állami- és mi magánszolgáltatásnak? Hol húzódik a  határ az állami gondoskodás és 

a  magánintézmények  által  nyújtott  szolgáltatások között?   Az „állami”  és  a  „magán” közötti 

egyszerű  különbségtétellel  nem  lehetséges  az  állami  szerepvállalás  lehetőségeinek 

végiggondolása.

A magánszektor magánjavakat állít elő, amit a piacon értékesít és amely árát a piac határozza 

meg. A kompetitív piac bizonyos javakat – amelyek esetében a piaci mechanizmus nem mutatja 

meg a tényleges fogyasztókat és rezervációs áraikat – nem, vagy nem olyan mértékben termel, 

amely  létrehozhatná  az  egyébként  sokak  számára  hasznos,  alapvetően  fontos  jószág 

Pareto-hatékony mennyiségét. Mivel ezeknél a javaknál a bevétel lassúvá és bizonytalanná válik, 

a  magánszektornak  nem  jövedelmező  ebben  az  iparágban  tevékenykedni,  s  a  kínálat 

megvalósítása az állam feladata. Amint  azt a 3. ábrán  is láthatjuk a közjavak (kollektív javak) 

előállítása,  szolgáltatása  az  állam  feladata,  amelyhez  a  pénzügyi  hátteret  az  egész  ország 

hozzájárulása,  adózása  adja,  amit  természetbeni  juttatások  formájában  visszaterel  az  adózó 

polgárokhoz. 

A jóléti tevékenységet Hills (2004) tanulmányában három fő dimenzióban elemzi: 

✔ Ellátás: Ki biztosítja az ellátást? 

✔ Finanszírozás: Ki finanszírozza az ellátást?

✔ Döntés: Ki dönt a szolgáltatás igénybevételéről?

Az ellátás biztosítása lehet magán vagy állami az alábbi csoportosítás szerint:

✔ Állami intézmény (közösségi szerv, közintézmény) 

✔ Közszolgáltató vállalatok 

✔ Állami / önkormányzati vállalatok 

✔ Magánvállalatok 

A finanszírozás formája lehet teljes állami finanszírozás, részleges állami finanszírozás, vagy 

magánfinanszírozás. A magánszféra  bevonása az állami feladat-ellátásba szolgáltatási szerződés, 

üzemeltetési  szerződés,  lízingbe  adás,  koncesszió,  tartós  partneri  kapcsolat  (Public  Private 

Partnership) alapján lehetséges.
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A piacon elérhető javak nagy része  tiszta magánjószág, amelyekért a fogyasztónak fizetnie 

kell a jószág vagy szolgáltatás használata esetén, és a vásárlás után szabadon rendelkezhet vele. A 

piacról történő kizárás hagyományos eszköze az ár, ugyanakkor a rendelkezésre álló készlet új 

vásárlók megjelenésével csökken, kialakul tehát egyfajta rivalizálás a fogyasztók között. 

Közjószágnak praktikus  megközelítéssel  azokat  a  jószágokat  tekinthetjük,  amit  egy  ország 

törvényhozásának többsége annak tart. 

A kollektív javak csoportosítása az állami felelősségvállalás szempontjából [Hills 2004]

I. Az állam működésével kapcsolatos feladatok 

1. Általános közszolgáltatások 

2. Honvédelem 

3. Közrend és közbiztonság 

II. Jóléti szolgáltatások 

1. Lakás- és közműellátás

2. Egészségügyi szolgáltatások 

3. Szabadidős tevékenységek; kulturális és vallási szükségletek 

4. Oktatás 

5. Szociális biztonság megteremtése 

III.Közös gazdasági szükségletek 

1. Monopóliumok szabályozása 

2. Infrastruktúra 

3. Környezetvédelem 

A  tiszta  közjavak közösségileg  fogyasztható, kollektív  javak. Ilyenek például  a  rendőrség, 

honvédelem,  közoktatás,  igazságszolgáltatás  stb.  Közjószág  fogyasztása  esetén  nem alakul  ki 

rivalizálás a fogyasztók között,  és arra sincs lehetőség, hogy bárkit kizárjanak a fogyasztásból 

függetlenül attól, hogy részt vett-e az adott közjószág finanszírozásában, ez azonban lehetőséget 

ad a „potyautas” magatartás kialakulására, amikor a fogyasztó anélkül élvezi a közjószág nyújtotta 

előnyöket,  hogy  azért  fizetett  volna.  Ha  a  társadalom  nagy  része  így  gondolkodik,  akkor  a 

közjószág nem valósul meg. Ezért van szükség az állami szerepvállalásra, ami minimálisra szűkíti 

a fizetési kötelességek megkerülését (közjavak finanszírozása adóbevételekből). 

A vegyes javak bizonyos tulajdonságaikban a közjavakhoz, bizonyos tulajdonságaikban pedig 

a  magánjavakhoz  hasonlítanak.  Így  egyaránt  megvalósulhat  a  fogyasztásból  történő  kizárás 

lehetősége, valamint a rivalizálás az egyes fogyasztók között. 
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A jószágok csoportosítása történhet aszerint, hogy a fogyasztásban van-e rivalizálás, és hogy a 

fogyasztásból  történő  kizárás  lehetősége  megvalósulhat-e?  Megkülönböztetünk  tiszta 

magánjavakat,  tiszta  közjavakat  illetve  az  előbbiek  tulajdonságait  ötvöző  vegyes  javakat.  A 

jószágok magán, illetve „köz” minősítése leginkább egy folytonos skálán képzelhető el.  A két 

szélső pont a tiszta közjószág és a tiszta magánjószág, a legtöbb (vegyes) jószág azonban valahol 

e két végpont között helyezkedik el. 

A  megkülönböztetett  javak  előállítása  során  a  közösség  érdekeit  képviselő  kormányzati 

preferenciák jelennek meg (közérdek). A kormányzat pozitív (meritokratikus javak) vagy negatív 

(demeritokratikus  javak)  diszkriminációt alkalmazhat  az  egyéni  preferenciák  megerősítésére  –

esetenként helyettesítésére, illetve azokkal szemben. A meritokratikus141 javak olyan fogyasztási 

cikkek,  amelyek  fizikailag  ugyan  magánjavak,  de  amelyek  esetében  az  állam –  a  vonatkozó 

egyéni preferenciák teljes vagy részleges hiányában is lehetővé,  esetenként,  pedig kifejezetten 

kötelezővé  teheti  valamely  jószág  fogyasztását,  például  azért,  hogy  a  jövőbeni  munkaerőt 

biztosítsa  az  ország  számára.  Ezen javak  létezésének  jogosultságát  legtöbbször  az  adott 

társadalomban kialakult normák szabják meg és politikai döntések eredményeképpen jönnek létre. 

A demeritokratikus javak esetében az állam élhet a negatív megkülönböztetés lehetőségeivel is, 

azaz  megtilthatja,  jelentősen  megdrágíthatja,  vagy  akár  korlátozhatja  valamely  jószág 

fogyasztását.

Átgondolt kormányzati döntést igényel, hogy egy-egy jószág esetében mikor érdemes élni a 

fogyasztásból  való  kizárás  lehetőségével.  Ingyenes  hozzáférés  esetén  a  megfelelő  kapacitással 

rendelkező  javaknál,  allokációs  szempontból  nem indokolt  fizetésre  kötelezni  a  fogyasztókat, 

mivel  ez  jóléti  veszteséget  fog  eredményezni.  Elégtelen  kapacitású,  ingyenesen  hozzáférhető 

javak esetében viszont a fizetési kötelezettség hiánya allokációs torzulásokhoz vezethet, úgy mint 

az  adott  jószág  túlhasználata,  helyettesítő  javak  igénybevétele,  korrupció  megjelenése  stb.  Az 

állami szerepvállalás módjának kiválasztásakor mérlegelni kell,  hogy a beavatkozás hatására a 

piaci működésben bekövetkezett tökéletesedés meghaladja-e az eközben generált újabb piaci és 

kormányzati kudarcok negatív hatásait.

141 Szabó K. in Bara Z. (2000): A kifejezés gyökere Musgrave-ig nyúlik vissza, a fogalmat több, mint 40 évvel 
ezelőtt ő vezette be. Stiglitz (2000) könyvében meritórikus jószágként szerepel.
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3.2.1. Közszolgáltatások – Közérdekű, közhasznú és közcélú 
„A  szabadságszerető  ember  –  minden  felismert  közérdek 

ügyében  kezdeményezőleg  lép  fel,  minden  közérdekű 
szövetkezésben vagy mozgalomban tehetsége szerint munkájával és 
adományával  részt  vesz,  és  igyekszik  azt  győzelemre  segíteni, 
tisztában  lévén  azzal,  hogy  a  közügyek  elhanyagoltsága,  vagy 
méltatlan  emberek  kezébe  való  kerülése  egyedül  a  tisztességes 
emberek  kezdeményezésének hiánya  és  közéleti  bátortalansága 
miatt történhetik.”

Bibó  István:  A  szabadságszerető  ember  politikai 
tízparancsolata

Az Európai  Unió  mindegyik  tagállamában  létezik  olyan  törvény,  amely  rögzíti,  hogy  mit 

értünk  közérdek  vagy  közhaszon  alatt.  Ezen  jogszabályok  tartalma  ugyan  meglehetősen 

különböző,  ám ez  nem változtat  azon,  hogy  a  különbség  közérdek  és  magánérdek,  illetve  a 

közérdek  különböző  kategóriái között  minden  fejlett  jogrendszerben  jelen  van  a  közjog  és  a 

magánjog  megkülönböztetése,  és  az  átmenetek  kellő  szabályozása  miatt.  [Bullain  –  Csanády 

2008]  Magyarországon azonban  a  „magyar  jog  összehangolatlanul,  jogharmonizáció  nélkül 

használja a „közérdekű”, „közcélú”, „közhasznú” jelzőket a jogszabályokban.” [Bíró 2002]

A közszektor,  az  államháztartás,  a  közszolgáltató  vállalatok,  és  a  non-profit  intézmények 

összessége, funkciója a kollektív javak(közjavak) és a közszolgáltatás biztosítása. 

A  96/2005.  (XII.  25.)  OGY  határozat  az  Országos  Fejlesztéspolitikai  Koncepcióról  a 

közszolgáltatások rendszere alatt az önkormányzati finanszírozást, a szociális, az egészségügyi, az 

oktatási- és nyugdíjrendszert, valamint a MÁV-ot érti.

A közigazgatás  funkcióinak  és  feladatai  kifejezésének értelmezése  vitatott.  Lőrincz  (2005) 

szerint  „a  funkció  általánosabb  jellegű,  szélesebb  tartalmú  fogalom,  mint  a  feladat:  a  szerv 

társadalmi  rendeltetésének  lényegét  határozza  meg.  A feladat  konkrétabb  teendőket  jelöl,  a 

funkciók  ellátásához  szükséges  teendőket.”  A funkciók  szinte  változatlanok,  a  közigazgatás 

társadalmi  rendeltetése  ugyanaz,  a  feladatok  a  társadalmi  szükségletek  változásaival  együtt 

változnak, egyesek megszűnnek, mások lépnek a helyükbe. 
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A közigazgatás szolgáltatási feladatai három típusba csoportosíthatóak:

✔ közigazgatás,

• alapnyilvántartás, hivatalos igazolások, engedélyezés, szankciók kiszabása;

✔ gazdasági természetű,

• víz-, áram-, gázszolgáltatás, oktatás, egészségügy;

✔ megbízásos,

• oktatási intézmények közokirat kibocsátási joga.

Magyarországon  többször  a  kormányzat  szemére  vetették,  hogy  nem  tisztázott,  milyen 

feladatok minősülnek közfeladatnak, így pedig hiába várják az államháztartás reformjától, hogy 

az sikeres legyen, kisebb, hatékonyabb államhoz vezessen. 

„A közfeladatok felülvizsgálatának célja, hogy az állam a megfelelő tevékenységeket optimális  

szinten és a leghatékonyabban végezze el.  A kulcsfontosságú feladatokra koncentrálva növelje  

azok  elvégzésének  hatékonyságát,  míg  az  ebbe  a  körbe  nem tartozó  feladatok,  tevékenységek  

kiszerződésre,  privatizálásra,  decentralizálásra  vagy  adott  esetben  elhagyásra  kerüljenek.” 

(2229/2006. (XII. 20.) Korm. határozat a közfeladatok felülvizsgálatáról)

A  közfeladatok  felülvizsgálatának  első  lépése  az  állam  által  jelenleg  ellátott  feladatok 

meghatározása,  egy  feladatkataszter  felállítása  volt,  amit  2007-es  megszűnése  előtt  az 

Államreform Bizottság készített  el  a  „Közfeladatok katasztere”  címmel.  A dokumentum 2797 

közfeladatot  tartalmaz  a  feladatokhoz  tartozó  7300  tevékenységgel  együtt.  [Közfeladatok 

Katasztere 2007]

A közszolgáltatásokon belül lehetnek kötelező feladatok, illetve nem kötelező, de a lakosság 

valós  igényeit  kielégítő,  közérdekűnek  tekinthető  szolgáltatások.  Ezeket  a  szolgáltatásokat  az 

állam maga is elláthatja, ám ha azt  nem tudja, vagy nem akarja, akkor külső szervezetekre is 

bízhatja. Amint azt az előző részben bemutattam,  a kollektív javak biztosítása nem azonos azok 

előállításával.

A szellemi közjavak a közszféra számára különös jelentőséggel bírnak. [Rátai – Szemes 2008] 

A nyílt modell eddig feltárt hatásaival összhangban a közszférán belül is átláthatóbb és olcsóbb 

működéshez vezethetnek a szellemi közjavak, amelyek magukba foglalhatják a nyílt forráskódú 

szoftvereket  is.  A szellemi  közjavak  tartománya  azonban  önállóan  is  szerteágazó  terület.  A 

korábban  már  említett  nyílt  hozzáférés  modell  egyik  életre  hívó  alapgondolata  is  annak  az 

ellentétnek a feloldása volt, hogy az államilag finanszírozott naprakész tudományos kutatások és 

fejlesztések eredményeiről csak a tudományos folyóiratok tudósítanak megfelelő mélységben és 
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hitelességgel.   Ezeket  a  folyóiratokat  azonban profitorientált  kiadók adják  ki,  akik  előfizetési 

díjakat szednek a különböző tudományos társaságoktól, felhasználóktól, így az a paradox helyzet 

áll elő, hogy egy államilag finanszírozott kutatás eredményeiért, egy másik államilag fenntartott 

intézménynek,  például  könyvtárnak  fizetnie  kell.  A  nyílt  hozzáférés  fogalmi  rendszerei  a 

szoftverekhez hasonlóan keverednek,  a  fogalmi rendszerek pontosítására  Bánhegyi  (2006)  így 

mutatott  rá,  „a  „szabad  hozzáférés”  generikus,  csaknem  teljesen  kilúgozott  fogalom,  csupán 

akadálytalan, díjfizetés nélküli elérést jelent, további fölhasználásról, egyéb dolgokról nem árul el 

semmit.  Az  „open  access”,  a  „nyílt  hozzáférés”  viszont  magába  foglal  egy  sor  feltételt  és 

szabályzót; a közlemény integritásának megtartása, a szabályos idézés kötelme stb. Tanulmányok, 

könyvek,  írások  tucatjai  foglalkoznak  a  nyílt  hozzáférés  üzleti  modelljeivel142 (OA business 

models) – magától értetődő, hogy ezek nem a „szabad hozzáférés” üzleti modelljei.”

Az FLOSS termékek és specifikációk használatának támogatása az e-ügyintézés során Rátai – 

Szemes (2008) szerint például jelentősen elősegíti a tartalmi esélyegyenlőség megvalósulását. A 

Magyar  Információs  Társadalom  Stratégiához  (2004)  készült  „Közadat  Közcélú,  közhasznú 

információk „infrastruktúrája”” programfüzetében (2004) erre szerzőtársaimmal már felhívtuk a 

figyelmet.

Az  Európai  Unió  IDABC-programjához  kapcsolódó  fejlesztés  az  OSOR.EU weboldal, 

melynek célja:  biztosítani  az  európai  közigazgatások számára  az  e-kormányzati  alkalmazások 

„újrahasznosításának”, megosztásának, közös fejlesztésének lehetőségét. Hivatalosan Malagában, 

a Nyílt forráskód Világkonferencián 2008. október 20-án indították el a rendszert. [Synergy 2008]

3.3. Allokációs feladatok – Piaci kudarcok kezelése

Amint az a 3. táblázatból látható volt a kormányzatok allokációs funkciója tartalmazza a piaci 

kudarcok kezelését és a kollektív javak előállításának biztosítását.

A piaci kudarc akkor következik be, amikor a piaci mechanizmus során kialakuló erőforrás-

elosztás nem hatékony. Okai, kiváltó tényezői lehetnek a gyenge fogyasztói rivalizálás, nem (vagy 

nehezen)  lehetséges  a  fogyasztásból  történő  kizárás,  a  monopóliumok,  az  információs 

asszimmetria és az externáliák.

Az  információs  tökéletlenségek  legismertebb  területe  az  információs  aszimmetria,  azaz 

amikor  egy  gazdasági  kapcsolatban  az  egyik  fél  többet  tud,  mint  a  másik.  Az  információs 

tökéletlenségek forrása kettős: egyrészt a szabályozatlan piac nem nyújt elegendő ösztönzést az 

információ nyilvánosságra hozatalához, másrészt pedig magasak lehetnek az információszerzés 

142 Az üzleti modellek és egyéb háttéranyagok magyarul a Nyílt Hozzáférés hazai tájékoztató portálján: 
http://www.open-access.hu/
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költségei.

Externáliáról  beszélünk,  ha egy piaci  szereplő tevékenységéből  származó nem szándékolt 

költségek  vagy  hasznok  jelentkeznek  olyan  szereplőknél,  akik  ezt  nem  vállalták,  vagy  nem 

fizettek érte. Kérdésként merül fel,  hogy indokolják-e a piacnak az externáliák miatt létrejövő 

tökéletlenségei az állami beavatkozást? 

3.4. Az állami beavatkozás

Ha a hatékony piaci működés feltételei – a tökéletes verseny, piaci kudarcok hiánya, illetve a 

tökéletes  informáltság  –  közül  valamelyik  nem  teljesül,  akkor  a  javak  vagy  szolgáltatások 

hatékony elosztása is csorbát szenved, így helyén való lehet az állami beavatkozás. Az állami 

beavatkozás  szükségességének  érve  a  piac  nem  hatékony  működésének  kapcsán  merült  fel 

először.  A későbbiekben a kormányzati  beavatkozás hatékonyságára is kritikául fogalmazódott 

meg  a  kormányzati  kudarcok  elmélete,  amely  az  állami  beavatkozás  okozta  hatékonysági 

hiányokkal és azok következményeivel foglalkozik. [Stiglitz 2000]

Az  állami  beavatkozás  azonban  nem  csak  hatékonysági,  hanem  méltányossági alapon  is 

indokolt lehet. Ez a két elv a gazdaságpolitika megvalósítása során legtöbb esetben konfliktusba 

kerül egymással. A két elv általában átváltható egymásba, de csak a legritkább esetben valósul 

meg az az optimális helyzet, amikor az adott elosztás a legigazságosabb és a leghatékonyabb is 

egyben.

A méltányosság alapvetően nem közgazdasági, hanem filozófiai, jogi, etikai kategória, ennek 

ellenére az állam szerepével, az újraelosztással kapcsolatos közgazdasági irodalmakban gyakran 

megjelenő fogalom.  A méltányossági  érvek  esetében sokkal  inkább az  ideológiai  beállítottság 

dönti  el  azt,  hogy megfelelő  mértékűnek tartja-e  valaki  az  állami  beavatkozást,  vagy sem.  A 

társadalmi igazságosság kérdéskörének bővebb tárgyalása már túllépne az értekezés keretein.

A méltányosság és hatékonyság közötti átváltásból eredő negatív hatásokat Okun a hetvenes 

évek  közepén „Egyenlőség  és  hatékonyság”  című művében fogalmazta  meg  a  redisztribúciós 

adózást egy „lyukas vödörhöz” hasonlítva, melybe a gazdagoktól elvont pénz kerül a szegények 

támogatására. A „lyukas vödörben” a bedobott összegeknek csupán egy bizonyos része marad 

meg. Okun ezzel azt mutatta be, hogy az igazságosság nevében végrehajtott redisztribúció nem 

hatékony, tehát konfliktus alakul ki a méltányosság és a hatékonyság elve között.  Nem tagadja 

viszont,  hogy  bizonyos  esetekben  az  állam  által  biztosított  jóléti  program  is  lehet  hatékony. 

[Samuelson- Nordhaus 1995]

Barr elemzést nyújt arról, hogy mikor beszélhetünk piaci kudarcokról, illetve milyen feltétek 
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mellett van szó a méltányosság és a hatékonyság elvének átváltásáról (trade-off). Bebizonyítja, 

hogy  az  úgynevezett  „legjobb  hatékony  gazdaságokban”  (first-best  economies)  a  piaci 

hatékonyság  a  társadalmi  igazságosság  feltétele  is  egyben;  tehát  az  elosztás  a  lehető 

legméltányosabb,  azaz  nincs  szükség  állami  beavatkozásra.  Ezzel  szemben  azokban  a 

gazdaságokban, ahol a szóban forgó hatékonysági feltételek nem teljesülnek maradéktalanul – az 

ún.  másodrendűen hatékony gazdaságokban (second-best  economies)  –  már  csak a  társadalmi 

igazságosság  kárára  érhető  el  hatékonyság-növelés  a  piacon.  A  másodrendűen  hatékony 

gazdaságokban tehát a méltányosság és a hatékonyság átválthatóak egymásba, és a kérdés az, 

hogy  az  elosztásnál  melyik  irányba  mozdulnak  el  az  adott  társadalom döntéshozói.  [Barr  in: 

Csaba-Tóth 1999]

A  redisztribúció143 során  nemcsak  a  gazdagok  és  szegények  közötti  különbségek 

csökkentéséről  van  szó.  A  társadalmi  igazságosság  magában  foglalja  bizonyos  javak, 

szolgáltatások minimális szinten való biztosítását, illetve az ezekhez való egyenlő hozzáférést is. 

Az állam közvetlenül és közvetett módon avatkozhat be a gazdaságba.

A közvetlen beavatkozás eszközei: 

✔ A közösségi  termelés  esetében  az  adott  termék  előállítását  teljes  egészében  az  állam 

vállalja magára; 

✔ Állami szubvenciók, illetve  finanszírozás esetében az állam ártámogatással vagy éppen 

valamilyen adó kivetésével avatkozik be a piaci tevékenységbe;

✔ Szabályozás (lehet  ár-,  minőségi  vagy  mennyiségi  szabályozás)  nemcsak  a  piaci 

hatékonyság növelésére, hanem gyakran társadalmi értékek betartására szolgál alapul. A 

szabályozásnak közvetlenül  van  hatása  a  piaci  mechanizmusokra,  és  főként  akkor  van 

szükség rá, amikor a tökéletes informáltság feltétele nem teljesül. 

A közvetett beavatkozás formáját a jövedelem transzferek alkotják. 

A kormányzati  szerepvállalás  növekedésének okai  lehetnek például  a  demográfiai  okok,  a 

technikai  fejlődés,  érdekvédelmi  és  lobbi  csoportok  erősödése,  az  oktatási  és  egészségügyi 

szolgáltatások iránti igény növekedése, a területi egyenlőtlenségek kiegyenlítése.

143 A redisztribúcióról  bővebben:  Benedek, D. -  Firle,  R. -  Scharle,  Á. (2006):  A jóléti  újraelosztás mértéke és 
hatékonysága
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3.4.1. Az állami beavatkozás elleni érvek

A  különböző  elméleti  irányzatok  másban  és  másban  látják  a  kormányzat  gazdasági 

beavatkozásának hátrányait.  A racionális  várakozások iskolája  a  kormányzati  gazdaságpolitika 

hatástalanságát  hirdeti.  Ebben  a  tételükben  kimondják,  hogy  a  kormányzati  politikák 

destabilizációt okozhatnak a gazdaságban. [Samuelson - Nordhaus 1995]

A  kormányzati  kudarcok  elméletének  képviselői  is  azt  állítják,  hogy  a  kormányzati 

beavatkozások nem minden esetben érnek el megfelelő hatékonyság-javulást, illetve nem mindig 

vezetnek  méltányosabb,  igazságosabb  elosztáshoz.  A politikai  döntésekben  rejlő  okok  között 

találhatóak a döntéshozók rövid távú motivációi, a forrás és a támogatások elválása egymástól, 

illetve a választók manipulálhatósága. [Stiglitz 2000]

Egy  másik  nézőpontból  kritizálják  az  állami  beavatkozások  szükségességét  a  közösségi  

választás (public choice) elméletének képviselői. Azt hangsúlyozzák, hogy az állami beavatkozás 

és  a  hozzá  kapcsolódó  intézményrendszer  alkalmat  adhat  „járadékvadász”  (rent-seeking) 

magatartás  követésére.  Egyes  érdekcsoportoknak  érdekük  és  céljuk  is  a  központi  kiadások 

növelése – költségeiknek a  társadalom többi  tagjára  való  áthárítása céljából. Az így kialakult 

lobbicsoportok költségesebbé teszik a demokratikus rendszereket. [Bara- Szabó 2000, Samuelson-

Nordhaus 1995]

3.5. Állami szerepvállalás és fejlesztési kezdeményezések

Napjainkban egyre fontosabbá válik az a kérdés, hogy milyen mértékben válnak a hétköznapi 

élet  szerves részéve a modern IKT eszközök,  milyen gyors  az elterjedésük,  valamint,  hogy a 

társadalom tagjai milyen hozzáférési eséllyel és milyen használati attitűdökkel rendelkeznek? A 

hozzáférési és a szabályozási környezet létrehozásában, valamint a használati magatartásformák 

kialakításában fontos szerep hárul a kormányzatokra.

Világszerte  megfigyelhető,  hogy  a  kormányzatok  –  a  gazdasági  berendezkedés  típusától 

függetlenül   – az IKT területéhez kapcsolódó  négy fő szegmenst a humán erőforrások, pénzügyi 

eszközök, hazai és nemzetközi piaci feltételeket kisebb vagy nagyobb mértékben megpróbálják 

közvetlenül befolyásolni. A kormányzatok célja, hogy megteremtsék a megfelelő környezetet az 

innovációhoz  és  a  növekedéshez,  valamint  a  pénzügyi  és  emberi  erőforrás  mobilizálása, 

„beterelése” az IKT és a kapcsolódó szektorok144 területére. 

A beavatkozások  egyre  inkább  nem a  vevő,  hanem a  fejlődést  előmozdító  vezető  szerep 

144 Az IKT szektor makroszintű hatásairól: [Gáspár 2006]
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szemszögéből  történnek.  A kormányzatokra  vezető  szerep  hárul  a  megfelelő  IKT  környezet 

megteremtése  területén:  nemzeti  prioritás  előtérbe  helyezése,  jövőkép  kialakítása,  az  IKT 

eszközök adaptálása, projektek indítása a kormányszerveknél és a közszektorban, például az e-

kormányzás népszerűsítésével. [Lanvin 2003]

Az  európai  országokban  az  1990-es  években  egyre  sürgetőbbé  vált  kormányzati 

dokumentumok és tervezetek készítése, melyek a közvetlen állami finanszírozás és kezdeményező 

szerep  szükségessége,  valamint  a  piaci  korlátok  –  a  bürokratikus  állami  szabályozások,  az 

információs  és  kommunikációs  monopóliumok – lebontása  mellett  érveltek.  Az Európai  Unió 

politikai dokumentumaiban az információs társadalom, tudás alapú vagy hálózati társadalom és 

gazdaság kifejezéseket kezdték használni. [Fekete 2004]

Az  informatika  legkorábbi  és  legnagyobb  felhasználói  a  kormányzatok  és  a  hatáskörükbe 

tartozó intézmények voltak, így a stratégia mindig komoly szerepet játszott az életükben. 

3.5.1. Információs stratégiák
„A jövőkép cselekedetek nélkül üres álmodozás, 

A cselekedet jövőkép nélkül csak tevés-vevés.  

A  jövőkép  és  az  eléréséért  indított  cselekedetek  együtt  
megváltoztathatják a világot.”

Joel Barker (Infinity)

A hagyományos  kompetenciák  határaihoz  érve  a  modern  nemzetállamok  egyre  növekvő 

mértékben  találkoznak  megoldatlan  feladatokkal,  illetve  eddig  nem  tapasztalt  kihívásokkal 

kerülnek  szembe.  Az  IKT  az  egyik  legjellemzőbb  terület  ebben  a  vonatkozásban,  melynek 

jellemzője, hogy a gyakorlat általában megelőzi a törvényhozást,  a hálózatok ellenszegülnek a 

központosított  szerkezeteknek,  az  externáliák  rendkívül  magasak.  A 2001-es  dot.com buborék 

kipukkanása és a jelenlegi válság ellenére az IKT szektor nagy növekedésű terület, ami továbbra 

is képes arra, hogy befolyást és nyomást gyakoroljon a kormányzatokra, a már feltárt okokon 

túlmenően  azáltal  is,  mivel  az  IKT  szektor  hozzájárulása  a  GDP-hez  jelentős. Az  OECD 

Információs  Technológiai  Körkép  [OECD  2009]  ismerteti  az  IKT  szektor  legújabb  piaci 

dinamikáit és trendjeit.

A  kormányoknak  az  előző  okokon  túlmenően  is  számos  indokuk  van,  hogy  gondosan 

lépjenek.  Elvárják  tőlük,  hogy  kulcsszereplőként  aktívan  részt  vegyenek  az  ország  IKT 
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stratégiájának kialakításában, irányításában.145 

A  gyorsan  változó  technológiai  környezetben  néhány  hagyományos  funkció  (adóztatás, 

társadalmi igazságosság, oktatás) még kiemeltebbé válik, a civil szervezetek pedig a magán és a 

közösségi döntéseket vezérlő jövőképet szeretnének látni. Az IKT központú döntések – az IKT 

horizontális természete miatt – összefüggnek, több több szektorra vannak egyszerre hatással146. 

[Lanvin 2003]

A változások komplexitása miatt az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb igény mutatkozott az 

IKT keltette  kihívások  menedzselésére.  A megoldást  stratégiai  szinten  a  nemzeti  információs 

stratégiák jelentették, amelyek az IKT érdekében, valamint az IKT kialakulásának következtében 

szükséges fejlesztéseket is magukban foglalták.

Információstratégiának (information strategy) Karvalics (1998) a különböző szintű (nemzeti, 

illetve  nemzetközi  –  regionális  –  szövetségi)  politikai  tervezésnek  az  1990-es  évek  elején 

megjelenő új minőségét nevezi, amely az információs közműből (information infrastructure), a 

társadalom  egyes  alrendszereinek  informatizálásából  (informatization),  és  az  információs 

iparfejlesztési politikából (IT-industry policy) áll.147 A három tényező összeolvasztásával egységes 

kiindulási alapot teremt a távlati tervezéshez, ahol az oktatáspolitika, tudománypolitika, emberi-

erőforrás gazdálkodás kiemelt figyelmet kap.  Az információstratégia napjainkban jellemzően az 

átfogóbb információs társadalom programjaként jelenik meg.

Wilson  a  fejlődő  világ  országainak  felzárkózását  kutatva  egy  modellt  dolgozott  ki  a 

modernizáció  sikerének  bemutatására.  Modelljében  négy  szereplőt  tüntetett  fel:  a  közszférát 

(állam), a civil szférát, az akadémia (kutatás-fejlesztés) és a gazdaság szektorát. Kutatásainak és 

modelljének végkövetkeztetése: az információs modernizáció, a fejlesztések sikere azon múlik, 

145 Az OECD-országok kormányai folytatják az IKT politikák nemzeti stratégiákba történő integrálását a gazdasági 
növekedés,  a  foglalkoztatás  és  a  jólét  fokozása,  valamint  a  szélesebb  körű  társadalmi-gazdasági  célkitűzések 
elérése  érdekében.  Nagyobb  szükség  van  összehangolt,  horizontális  kormányzati  stratégiára,  mivel  az 
információs-kommunikációs  technológiák  egyre  alkalmasabbak  a  politikai  kihívások  kezelésére  például  az 
oktatásban,  az  egészségügyben,  a  klímaváltozás  vagy  az  energiahatékonyság  terén.  2008-ban  az  OECD-
kormányzatok  10  legfontosabb  IKT-politikai  prioritása  a  hagyományos  célok  (pl.  online  kormányzati 
szolgáltatások, IKT K+F) és az újabb területek (pl. digitális tartalmak és közadatok) keverékéből állt. Néhány 
kormány a  technológia  alkalmazásán  túlmutató  kihívások  kezelését  szolgáló  politikákat  vezet  be.  Ezek  közé 
tartoznak a K+F programok és az innováció ösztönzése; az állami szektor hatékonyságjavítását célzó kormányzati 
online  politikák,  valamint  a  földrajzi  és  társadalmi  választóvonalakat  áthidaló,  szélessávú  kapcsolatokra 
vonatkozó politikák. Nő az online tevékenységekkel kapcsolatos bizalmat növelő politikák jelentősége; és, bár 
még mindig prioritást élvez a technológiák üzleti szektorban történő elterjesztésének fokozása, kevesebb lett az 
általános  IKT  üzleti  környezetre  fókuszáló  politika.  (Az  idézet  forrása:  Információs  és  kommunikációs 
technológiák – OECD Információs Technológiai Körkép 2008 magyar nyelvű összefoglalója http://www.oecd.org/
dataoecd/52/37/42206275.pdf)

146 A Magyar Információs Stratégia egyik fontos tulajdonsága volt, hogy ezekkel a szektoriális, valamint horizontális 
hatásokat is figyelembe véve határozta meg a fejlesztési igényeket, programokat. [MITS 2004]

147 Az  információs  stratégiák  részletes  tárgyalása  meghaladja  jelen  értekezés  kereteit.  A mellékletben  Kanada 
történeti példáján keresztül érzékeltetem az állami fejlesztési kezdeményezéseket, azok evolúcióját. 
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hogy a négy partner között milyen a viszony, a kommunikációs kapcsolatok és azok dinamikája. 

[Wilson 2003]

Forrás: Wilson (2003)

7. ábra: Quad

3.6. Szoftverigények a közszektorban – Hogyan érinti a 
kormányzatok szerepét az IT használata?

Ahhoz,  hogy  megállapíthassuk,  mely  területeken  lehetnek  sikeresek  a  nyílt  forráskódú 

szoftverek, először azonosítani kell az IKT kormányzatokra és a közszférára gyakorolt hatását. A 

kormányzatok  által  használt  és  beszerzett  szoftverek  hatása  szinte  a  mindennapi  élet  összes 

területét érinti: az állampolgárok bevonását és részvételét a közéletbe, a közszféra átláthatóságát, a 

nyílt  kormányzást,  a  közadatokhoz  való  hozzáférést,  csakúgy,  mint  a  digitális  archívumok 

létrehozásának kérdéskörét. 

Alapvető különbség létezik a funkció és feladat között a közigazgatásban, amint azt Lőrincz 

(2005)  is  megfogalmazta.  A kormányok funkciói  a  tőlük  elvárt  és  nyújtott  szolgáltatásoknak 

felelnek meg  –  miután egyszer a feladatok meghatározásra és elfogadásra kerültek. 

A kormányok  feladatai  a  funkciók  ellátásához  szükséges  teendőket  foglalják  magukban, 

küldetésnek tekinthetők, amelyet a kormányok magukra vállaltak programjukban, és amire egy 

magasabb  szervtől  vagy  demokratikus  választás  során  kaptak  felhatalmazást.  Például  amíg  a 

társadalmi igazságosság biztosítása feladat, addig az adó beszedése egy funkció.  A feladatok a 

társadalmi  szükségletek  változásaival  együtt  változnak,  egyesek  megszűnnek,  mások lépnek a 

helyükbe. 

A digitális gazdaság mind a kormányok funkcióira, mind feladataira befolyással volt. Az IKT 
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javaknak  nagy  szerepük  van  a  kormányok  működésének  megváltoztatásában,  például  az  e-

kormányzás  megjelenése  terén.  A  kormányzatokat  új  szerepek  elfogadására  bátorította  az 

információs forradalom. Ezen megváltozó szerepek közé tartozik,  hogy jövőképet  nyújtson és 

példamutatással élen járjon az IKT használati szokások terén, valamint biztosítsa a társadalmi-

gazdasági változásokat. [Lanvin 2003]

A kormányzati funkciókra és feladatokra ható mechanizmusok saját visszacsatolási hatással 

rendelkeznek. Az ilyen hatások általában azokból az akciókból és felelősségekből állnak, amiket a 

kormányok  magukra  vállaltak,  annak  érdekében,  hogy  befolyásolják  az  IKT-t  és  az  IKT-val 

kapcsolatos  tevékenységek  fejlesztését.  Az  IKT javak  felhasználóiként  a  kormányzatoknak  új 

funkciókat  is  el  kellett  látniuk  a  technológiai  változások  által  leginkább  érintett  gazdasági 

területeken,  ahol  a  piac  önmagában  nem  lenne  képes  biztosítani  a  társadalmi-  és  gazdasági 

stabilitást. 

Az  ENSZ  terminológiáját  felhasználva  Lanvin  (2003)  három  szintet különböztet  meg  a 

kormányzati funkciók területén, amire az IKT jelentős hatással van és ahol hatékonyságnövelő 

lehet:

 1. E-kormányzat  (e-Government).   A szervezetek  közötti  kapcsolatokra  vonatkozik  és  a 

következőket foglalja magában: 

 a) Politikai koordináció (Policy coordination)

 b) Politika megvalósítása (Policy implementation)

 c) Közszolgálat (Public service delivery)

 2. E-közigazgatás (e-Administration). A kormányzaton belüli kapcsolatokra vonatkozik:

 a) Politika alkotás (Policy development)

 b) Szervezeti tevékenységek (Organizational activities)

 c) Tudásmenedzsment (Knowledge management)

 3. E-kormányzás  (e-Governance)   A  közigazgatás,  a  választott  hivatalnokok  és  az 

állampolgárok közötti interakciós kapcsolatokra vonatkozik.

 a) Demokratikus folyamatok (Democratic processes)

 b) Nyílt kormányzat (Open government)

 c) Átlátható döntéshozatal (Transparent decision-making)

A kormányok jelentős vezető szerepet töltenek be a viselkedés új módjainak létrehozásában, 

miközben a  saját munkavállalóikat  is  oktatják az IKT használatára  és  kihívásaira.   Javítják a 

kormányzati szolgáltatások nyújtását, miközben erősítik a demokratikus eljárásrendet, és jelentős 
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megtakarításokat és jövedelmeket hoznak létre a gazdaság egészében.

Az IKT eszközök fontos pozitív szerepet játszanak főként az egészségügy, az oktatás és a 

mezőgazdaság  területén  is.  Az  IKT  eszközökkel  személyes  kapcsolat  nélküli  egészségügyi 

konzultáció,  szolgáltatás  valósítható  meg  olyan  távoli  területeken,  ahol  erre  addig  nem  volt 

lehetőség. Az orvosi műszerek továbbfejlesztése, fejlődésének dinamikája szintén az IKT javak 

alkalmazásának  eredménye.  Az  oktatás  területén  olyan  helyszíneken  is  biztosítható  a 

legmodernebb  tudásanyaghoz  való  hozzáférés,  az  e-learning  megteremtése,  elektronikus 

könyvtárak elérése, ahol az IKT eszközök nélkül a tudáshoz való hozzáférés lehetetlen lenne. 

A mezőgazdaság területén a térinformatika (GIS) eredményeinek és szolgáltatásainak, vagy az 

egyre  pontosabbá  váló  időjárás  előrejelzéseknek  a  felhasználásával  szintén  növelhető  a 

hatékonyság.  Azonban  az  IKT  eszközök  életminőség,  vagy  akár  a  termelékenység148 

növekedéséhez  történő  hozzájárulásuk  számszerűsíthetőségének  problematikája továbbra  is 

fennáll.

Az előnyök mellett  azt  is  figyelembe kell  venni,  hogy az IKT eszközök újrateremthetik  a 

társadalmi megosztottságot. A digitális megosztottság kérdésköre több szinten is felmerül, hiszen 

a potenciális munkavállalók képzettsége (digitális írástudása) ugyanúgy érinti a gazdaságot, mint 

az állampolgárok részvételét az e-demokráciában, a demokratikus folyamatokban. 

A  felhasználói  ismeretek  és  készségek  sok  esetben  nem  tartanak  lépést  a  technológia 

robbanásszerű  változásaival.  Részben  ez  az  oka  annak,  hogy  a  vírusok  és  egyéb  kártékony 

szoftverek  (férgek,  kémszoftverek)  komoly,  gazdaságilag  is  számszerűsíthető  károkat  tudnak 

okozni nemcsak az otthoni felhasználók, hanem a nagy szervezetek rendszereiben is. Szervezetek 

esetében a biztonsági  szakértők arra  hívják fel  a  figyelmet,  hogy az otthon,  túlórában végzett 

munka  az  egyik  legújabb  biztonsági  fenyegetettséget  jelentheti  a  cégek  számára,  mivel  az 

alkalmazottak saját otthoni gépükről külső adathordozón bevitt adatokkal fertőzhetik meg a cég 

belső hálózatát.149 

Amint már bemutattam az IKT központú döntések – az IKT horizontális természete miatt – 

összefüggnek,  több  szektorra  vannak  egyszerre  hatással.  A  wilsoni  'Quad'  részeként  a 

148 Solow 1987-ben  mondta:  „Manapság  mindenütt  a  számítógépek  koráról  van  szó,  kivéve  a  termelékenységi 
statisztikákban”.  Solow modelljéből az következne, hogy az IKT-ba történő befektetés a termelékenység és az 
output növekedéséhez vezet. In: Triplett, J. E. (1999) ‘The Solow productivity paradox: what do computers do to 
productivity?’  Canadian  Journal  of  Economics  Revue,  Vol.  32,  No.  2  April.  pp.  309-334. 
http://www.csls.ca/journals/sisspp/v32n2_04.pdf [2 February 2003]

149 Erre a problémára az ITB már 1994-ben az „Informatikai biztonsági módszertani kézikönyv”-ében is felhívta a 
figyelmet  8.  számú  ajánlásában,  az  általános  jellegű  biztonsági  intézkedéseken  belül:  „A  kritikus  (nem 
ellenőrizhető)  cselekvési  területek  azonosítása  (például  laptopok,  túlórák,  otthoni  munka, 
rendszerkezelés/igazgatás)”  http://www.ekk.gov.hu/hu/kib/archivum/itb/ITB8.pdf  A  vírusokkal  kapcsolatos 
kitekintés a mellékletben található.
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kormányzatok  központi  szerepet  játszanak  többek  között  a  biztonság,  a  közadatokhoz  való 

hozzáférés  biztosítása,  a  munkahelyteremtés  és  megőrzés,  az  ország  versenyképességének 

biztosítása, a jövő nemzedékének oktatása, valamint a nemzeti örökség megőrzésének terén.  A 

biztonság és a bizalom központi kérdéssé vált napjaink információs társadalmaiban. [Bizalom és 

biztonságérzet az információs társadalomban 2004] A kormányzati szolgáltatásokkal, vagy éppen 

az  elektronikus  szavazórendszerrel  kapcsolatos  állampolgári  bizalom  is  kiemelt  fontosságot 

kapott.  A kormányzatok  olyan  speciális  feladatokkal  is  rendelkeznek,  amelyek  nem  minden 

esetben valósíthatóak meg a piacon megtalálható olyan zárt tulajdonosi szoftverekkel, amelyeket 

különböző területekre szántak. [Stanco 2003]

A  nyílt  forráskódú  szoftverek  alkalmazása  napjaink  aktuális  kérdése,  a  kormányzatok 

világszerte szembekerülnek ezzel a kérdéskörrel. Kiépítették saját informatikai rendszerüket, de 

azok  üzemeltetési,  karbantartási  és  frissítési  költségei  magasak.  A kormányzatok  világszerte 

lépéseket tesznek a költségek csökkentésének irányában. 

A fejezet  összefoglalásaként  megfogalmazható az a  következtetés,  hogy – a  hagyományos 

beavatkozás melletti érvektől, illetve ellenérvektől függetlenül – a kormányzatoknak, mint az IKT 

javak  fogyasztóinak  saját  érdeküket  és  a  közpénzből  finanszírozott  befektetéseik  értékét,  és 

megtérülését  is  védeniük  kell.  Ez  nem  minősül  a  hagyományos  értelemben  vett  piaci 

beavatkozásnak, mivel a kormányok szabályozási funkción keresztül elérhető jogszabályalkotást, 

illetve a semleges közbeszerzési politikát foglalja magába. A szabályozó funkción keresztül elért 

sikerekre Massachusetts példája világított rá, ahol a nyílt dokumentumformátum használatát írták 

elő.  Az informatika „rövid távú” gondolkodására jól világít rá Erik Kriss, Massachusetts állam 

közigazgatásért  és pénzügyekért  felelős miniszterének találó megjegyzése,  miszerint  „az egyik 

központi  kérdés  az,  hogy  miképp  biztosítsuk  a  közadatok  operációs  rendszertől  és 

alkalmazásoktól való függetlenségét hosszú időtávlatban. Az információs technológia területén a 

hosszú  táv  úgy  18  hónap,  a  kormányzatban  ez  körülbelül  300  évet  jelent,  tehát  egy  kissé 

különböző távlatban gondolkodunk.” [Informal comments on Open Formats n.d.] 
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4. A FLOSS használatára irányuló kezdeményezések
„Az  e-kormányzat  következő  generációjának  két 

követelménye van: az interoperabilitás és az átláthatóság. Ez a kettő 
tulajdonság az erőssége a nyílt forráskódú szoftvereknek.”

Michel Sapin (2001) francia közigazgatási miniszter 

Ma – bár  sokszor  nem szervezett  kampányok  keretében,  de  –  szerte  a  világon és  az  EU 

országain belül is – a FLOSS egyre nagyobb térhódítása figyelhető meg. Az ezekre a szoftverekre 

való átállást irányító szakemberek, illetve az átállást támogató politikusok három érvet szoktak 

kiemelni, amelyek a FLOSS mellett szólnak: az olcsóságot, a tulajdonosi jelleget és a biztonságot 

(László – Rab, 2005). A nyílt forrás korábban bemutatott gazdasági rendszere átalakíthatja a zárt, 

tulajdonosi szoftveripart is, továbbá – az értekezésben eddig feltárt összefüggésekkel összhangban 

–  lehetőséget  biztosít  a  kormányzatok  számára  is,  hogy  az  IKT  használata  területén 

visszaszerezzék az irányítást és az ellenőrzést, megszüntetve a függőségüket egyetlen szállítótól. 

[Roadmap for Open ICT Ecosystem 2005]

Ebben  a  fejezetben  esettanulmányok  feldolgozásán  keresztül  áttekintést  nyújtok  arra 

vonatkozóan,  hogy  a  világ  különböző  kormányait  milyen  megfontolások  és  célok  vezették, 

amikor a FLOSS szoftverek deklaráltan a politikai színtérre kerültek.

Az esettanulmányok kiválasztásánál a cél az volt, hogy a kezdeményezések minél többrétű 

megközelítését  adjam. Természetesen a  röviden ismertetett  tanulmányok csak  reprezentálják  a 

fejlesztési kezdeményezéseket. Az aktuális híreken túlmenően a kezdeményezések vizsgálatához 

több  forrás  állt  rendelkezésemre.  A Center  for  Strategic  &  International  Studies  2004-ben 

elkészítette  a  Kormányzati  Nyílt  Forráskódú  Politikák  című  dokumentumát,  amely  a  FLOSS 

implementálása  érdekében  elfogadott,  vagy  meghirdetett  irányelveket  tartalmazta.  Ezt  a  listát 

azóta többször frissítették. A lista nem tartalmazza a nyílt forráskódú szoftverek használatáról, 

vagy beszerzéséről szóló azon kormányzati döntéseket, amelyeket az ár vagy a termék alapján 

hoztak  meg,  csak  a  nyílt  forráskód  területével  összefüggően  nevesített  kezdeményezéseket 

tartalmazza. [Government Open Source Policies 2004, 2007] A Social Science Research Council 

által  „The  Politics  of  Open  Source  Adoption”  [POSA 2005]  címmel  kiadott  tanulmány  több 

megközelítést  és  esettanulmányt  is  tartalmazott.  A „The  International  Open Source  Network” 

(IOSN) weboldalán is további hasznos esettanulmányok találhatóak150. A korábban már említett 

OSOR.EU weboldalán nem csak európai, hanem nemzetközi esettanulmányok is elérhetőek.

Az ENSZ-nek,  a  Világbanknak,  illetve  szakosított  szervezeteinek  programjaiban  fontos  és 

150 FOSS Case Studies: http://www.iosn.net/publications/case-studies/index_html 
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kiemelt  szerepet  kap  a  nyílt  szabványok  és  nyílt  forráskódú  szoftverek  megismertetése  és 

támogatása.  Több konferenciát  is  rendeztek  ebben a  témában,  amely  kapcsán  kihasználták  az 

internet  nyújtotta  előnyöket  és  „Webinar”  jellegű  volt  a  lebonyolítás,  azaz  a  világ  különböző 

pontjairól kapcsolódtak be az érdeklődők, de akár maguk a résztvevők is.151,152,153

A kutatás keretein belül maradva – ahol központi kezdeményezések alatt a különböző szintű 

kormányzati  kezdeményezéseket  definiáltam – területi  hatály szerint  nemzeti,  regionális,  vagy 

helyi  (önkormányzati)  szintű,  a  projekt  státusza  szerint  javasolt,  elfogadott,  vagy  elutasított 

kezdeményezéseket különböztetünk meg.

A kezdeményezések típusai: [Government Open Source Policies 2004, 2007]

✔ Tanácsadói

A FLOSS  használata  engedélyezett.  Ebbe  a  kategóriába  tartoznak  például  a  FLOSS 

használatára bátorító állásfoglalások.

✔ Előnyben részesítés 

A FLOSS  előnyt  élvez  a  hagyományos  kereskedelmi  termékekkel  szemben,  de  nem 

kötelező a használata.

✔ Kutatás

Például hatástanulmány valamely érintett területről.

✔ Kötelező érvényű

A FLOSS használata kötelező/megkövetelt.

Wong (2004) megközelítésében a nyílt szabványok kötelező használata is szerepel.

4. táblázat: Nyílt forráskódú kezdeményezések, 2007

Javasolt Elfogadott Elutasított Összesen

Kutatás 7 59 1 67

Tanácsadói 16 56 3 75

Előnyben részesítés 35 56 4 95

Kötelező 17 6 8 31

Összesen 75 177 16 268

Forrás: Government Open Source Policies (2007)

Az elfogadott kezdeményezések nagy része Európában és Ázsiában a kutatási területeken volt, 

míg  Latin-Amerika  esetében  a  kormányzati  beszerzések  területén  a  FLOSS  előnyben 

151 UNITAR Web Seminar Symposium on ICT Policy Issues for Development (2006) 
http://www.unitarny.org/en/symposium_materials.html

152 Open Standards for Government Transformation: Enabling Transparency, Security and Interoperability, 2009. 
április 17.  http://go.worldbank.org/ZCBGZ1FTK0  

153 A Világbank konferenciáján Ghána, Kenya, Moldávia,  Oroszország, Ruanda, Sri Lanka, Tanzánia esetében a 
résztvevők saját országukból kapcsolódhattak be videokonferencia révén.
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részesítéséről szólnak.

A  kezdeményezések  irányát  nagymértékben  meghatározza,  az  adott  terület,  és  régió  e-

fejlettsége. Az e-fejlettséget több statisztikai alapú rangsor is méri,  azonban a metodológiában 

nagymértékben különböznek. A hagyományos versenyképességi rangsoroknál is megfigyelhető az 

összehasonlíthatóság problémája – más-más módszertant alkalmazva és eltérő országokat vonva 

be a vizsgálatba – ami az e-readiness listák154 esetében is jelentkezik. Az alapprobléma, hogy meg 

kell  érteni  az  adott  ország  céljait  az  IKT  felhasználása  terén,  csak  ezután  lehet  megfelelő 

módszertant választani, ezért a rendelkezésre155 álló IKT makroadatok  másodelemzéséből nem 

jutunk a kívánt mérőszámhoz. 

Amint azt az esettanulmányok alátámasztják a FLOSS kezdeményezésekre jelentősen hat a 

meglévő IKT infrastruktúra fejlettsége, nagymértékben meghatározva a célokat és a lehetőségeket 

a  kezdeményezések  területén.  Az  esettanulmányok,  illetve  az  előző  fejezetben  bemutatott 

információs  stratégiák  a  fejlődő  világ  országaiban  elsősorban  az  infrastruktúra  kialakítására, 

megteremtésére fókuszálnak. 

A fejlett  országokban  az  IKT infrastruktúra  nagyrészt  kiépült,  az  üzemeltetésben  képzett 

szakemberek  dolgoznak,  akiket  –  általában  a  zárt  szoftverek  használatával  és  használatára 

képeztek  ki.  Ezekben  az  országokban  a  migrációra,  a  nyílt  szabványokra,  a  párhuzamosan 

meglévő rendszerekkel való együttműködésre, az új közbeszerzésekre helyeződik a hangsúly a 

FLOSS politikák terén. 

2007-ben156 Ken Cochrane-nal, a kanadai kormány informatikai vezetőjével folytatott interjúm 

során a nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatos felvetésemre azt mondta, nem önmagán a nyílt 

154 Az  e-felkészültségi  vizsgálatokról  például  az  ITTK  (2007)  kutatócsoportjának  „A világ  előrehaladása  az 
információs  társadalom  terén  1998-2008”  című  munkájában  lehet  további  információkhoz  jutni. 
http://www.ittk.hu/web/docs/ITTK_WPR1998-2008.pdf

155 Az  Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU), mint az ENSZ szakosított szerve foglalkozik az IKT statisztikák 
összeállításához szükséges adatgyűjtéssel. Azzal a problémával szembesülnek, hogy nem minden ország küldi az 
adatokat, vagy nem minden kérdésre válaszolnak. A másik probléma, hogy ezek a statisztikai adatok a fejlődő 
országok esetében még nehezebben szerezhetőek be. Az adatok korlátozottságát mutatja, hogy nem  képes mérni 
például  az  IKT használatát.  Forrás:  Magpantay  (2009):  International  ICT data  collection,  dissemination  and 
challenges ,http://www.itu.int/ITU-D/ict/papers/2009/Ireland_2009.pdf

156 2003-ban az e-cology Corporation (2003) a nyílt forráskódú üzleti lehetőségeinek feltárása érdekében a kanadai 
IKT  szektorra  elkészítette  tanulmányát.  A kanadai  kormányzati  honlapon,  Free  and  Open  Source  Software 
Overview and Preliminary Guidelines for the Government of Canada (2005), http://www.tbs-sct.gc.ca/fap-paf/oss-
ll/foss-llo/foss-llo00-eng.asp vannak fent információk a nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatosan, de ezeket az 
oldalakat évek óta nem frissítették. 2009. január 20-án a kanadai kormány információkérést bocsátott ki a nyílt 
forráskódú szoftverek beszerzésével és használatával kapcsolatban annak érdekében, hogy a beszerzési irányelvek 
kifejlesztéséhez minél több segítséghez juthasson. „Request For Information” on open source software. (2009) 
http://www.merx.com/English/SUPPLIER_Menu.Asp?
WCE=Show&TAB=1&PORTAL=MERX&State=7&id=PW-%24%24EE-015-
18733&FED_ONLY=0&hcode=Au64x22Vv9pVNE3IKtFp3Q%3d%3d

A magyar  közbeszerzéstől  eltérően  itt  nem  kerül  sor  szerződéskötésre,  itt  a  cél  az  irányelvek  kifejlesztésének 
támogatása volt.
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forráskódon van a hangsúly és nem is ezt tartja prioritásnak a kanadai kormány, hanem a nyílt 

szabványok használatát. Az ország közigazgatásának – központi és a tartományi –  felépítéséből 

adódó speciális problémákat is felvázolta, az adatcsere technikai és jogszabályi megközelítéséből. 

Amint azt a korábbiakban már bemutattam, az interoperabilitás technikai megteremtésében fontos 

szerep  jut  a  nyílt  szabványoknak.  A szabályozásbeli  problémák  Kanada  esetében  például  az 

adatvédelem  eltérő  szabályozásából  adódnak.  Az  állami  projektek  fenntarthatóságával 

kapcsolatban  –  Kanada  éveken  keresztül  az  Accenture  listáján  az  első  volt  az  e-kormányzat 

területén – elmondta,  hogy a  projekt  fenntarthatóságát,  már  az elindítása előtt  biztosítani  kell 

azokra az időkre, amikor megszűnik a központi támogatás. 

A fejletlenebb országok esetében,  ahol az IKT infrastruktúra még nem épült  ki  teljesen,  a 

kapacitásnövelésre,  a  jogi  kérdésekre  helyezik  a  hangsúlyt  annak  érdekében,  hogy  az 

infrastruktúra kialakítása már a korai szakasztól kezdve FLOSS alapokon nyugodjon. A globális 

kezdeményezések programjai, valamint a FOSS - Policy and Development Implications Forum 

résztvevőjeként a megfigyeléseim szintén ezt támasztják alá. 

Proenza  (2005)  is  vizsgálja  a  FLOSS  fejlődő  országok  számára  nyújtott  lehetőségeit. 

Megállapítja, hogy az e-government infrastruktúra kialakításában is fontos szerep juthat a FLOSS-

nak.  A BSA Piracy  Study  (2007)  adatai  szerint  az  ázsiai  országokban  59%,  Latin-Amerika 

országaiban 65% az illegális szoftvereket használók aránya. May (2006) a szellemi tulajdonjogok 

nemzetközi  szabályozásának  és  a  fejlődő  országokban  a  FLOSS  elterjedésének  kapcsolatát 

vizsgálva  megállapította,  hogy  a  FLOSS  támogatása  ezen  országok  számára  biztosítja,  hogy 

megfeleljenek a nemzetközi megállapodásoknak, mindazonáltal a helyi szoftverfejlesztést és ipart 

is támogathatják ezzel a lépéssel.

Az  intézményi  ellenállás  esetében  az  emberek  és  a  döntéshozók  a  világ  minden  táján 

egyformák,  nem szívesen  változnak  és  változtatnak  a  bevett  megszokásaikon.  Igaz  ez  az  IT 

területére  is,  ahol  a  megszokott,  begyakorlott  rendszereket  nem  szívesen  cserélik  le.  A 

közbeszerzések során szívesebben maradnak a már jól megszokott rendszerek mellett és inkább 

akadályozzák az új rendszereket. Proenza (2005) kimutatta, hogy a fejlődő világ – általa vizsgált – 

országaiban az IKT felhasználók beszélnek angolul és zárt forrású szoftvereket használnak, és 

noha  az  összes  potenciális  felhasználóhoz  viszonyítva  a  számuk  alacsony,  mégis  fontos 

figyelembe  venni  őket  és  a  felhasználási  szokásaikat,  mivel  jellemzően  ők  vannak  döntési 

pozícióban. Ezt a hatást a gazdasági résznél, a hálózati hatásoknál fejtettem ki bővebben. Ennek a 

hatásnak  vannak  externáliái  is,  átállási  (migrációs)  költségek.  Mivel  meglévő  rendszerek 

átállítását  kell  elvégezni,  ez  nem egyszerűen  a  szoftverek  lecserélését  jelenti,  hanem magába 
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foglalja  az  átképzés,  az  adatok  konvertálásának  költségeit  (a  szabványokat  nem  támogató 

formátumról  a  nyílt  szabványokat  támogatóra)  is.  Ha  csak  a  zárt  formátumú dokumentumok 

átkonvertálására gondolunk, az is jelentős költségekkel járhat, viszont fontos például a digitális 

állandóság  megőrzésében.157  A nagy gyártók  –  amint  azt  a  korábbi  részekben bemutattam – 

azáltal  is  igyekeznek  „foglyul  ejteni”  a  fogyasztókat,  hogy  más  rendszerekkel  inkompatibilis 

rendszereket fejlesztenek, zárt, saját formátumot alkalmaznak. Amikor az új és a régi rendszer 

nem képes együttműködni, a problémák elkerülése érdekében a felhasználók sokszor inkább a 

bevezetett terméknél maradnak. 

Minden  ország  kialakult  jogrenddel  rendelkezik,  amely  általában  az  eddig  domináns 

szoftvereket védi különböző, a bevezetőben bemutatott jogi lépéseken keresztül, de amint az előző 

részben utaltam rá, az IKT iparnak megvan az a tulajdonsága, hogy megelőzi a jogalkotást. Az 

érintett jogi környezet sok esetben nem ismeri el a FLOSS-t, illetve nehezen egyeztethető vele 

össze.

4.1. Dél-Afrika

A dél-afrikai kormány volt az első országos kormányzat, amely hivatalosan is állást foglalt a 

nyílt  forráskódú szoftverek használata  mellett,  melyeket  az  egyedi  szoftverek költséghatékony 

alternatívájának  tekintenek  a  kormányzati  és  közszolgálati  munkában.  A kormányzat  szerint 

nemcsak a több milliárd randnyi megtakarítás a nyílt forráskód egyetlen előnye, hanem az is, hogy 

nincs  kiszolgáltatva  a  felhasználó  meghatározott  szoftvergyártóknak,  ugyanakkor  segít  az 

informatikai  képzésben,  és  végső  soron  hozzájárul  a  növekedéshez  és  a  fejlődéshez.  A 

Közszolgálati  Központ  és  a  Kormányzati  Informatikusok  Tanácsa  felvette  a  harcot  a 

tévképzetekkel szemben, oktatást szervezett, és az iparral együttműködik annak érdekében, hogy 

lerakják az alapjait a valódi nyílt forráskódú szoftverek fejlesztésének.

A stratégia elindításakor a nyílt  forráskódnak az a hátránya volt  szembetűnő, hogy a nyílt 

forráskódú szoftveripar Dél-Afrikában még fejletlen volt, megoldásra várt a támogatás, a képzés 

és a tanúsítás kérdése. Az elképzelések szerint azonban ezeket a problémákat a kormányzat, az 

ipar  és  a  szakértői  testületek  közösen  meg  tudják  oldani.  Az  elmúlt  évek  ezt  a  tapasztalatot 

támasztották alá, mivel már létezik dél-afrikai Linux disztribúció158 és támogatás is. [Using Open 

Source Software in the South African Government, 2003, p24]

157A  Microsoft  a  95-ös  irodai  programcsomagjával  készült  fileok  megnyitását  letiltotta  a  2003-as  irodai 
programcsomagjában az egyik javítás alkalmával. Ezek között a fileok között lehetnek olyanok is, amelyek csak 
10 évvel ezelőtt készültek.

158 ImpiLinux, http://www.impi.org.za
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Dél-Afrika  nyílt  forráskódú  stratégiáját  követendő  példaként  állítják  a  kormányok  elé  a 

következő okok miatt: 

A nyílt forráskódú szoftverek legitimációjának felismerése és ennek hivatalos kinyilatkoztatása. 

A nyílt  forráskód  alkalmazása  új  jelenség,  így  a  megfelelő  stratégia  első  lépése  a  nyílt 

forráskód szoftverfejlesztési módszertanának el- és felismerése. 

Speciális  kormányzati  ügynökség  létrehozása  a  nyílt  forráskódú  fejlesztések  vezetésére,  

koordinálására. 

A  megfelelő  nyílt  forráskód  stratégia  magas  kormányzati  szintre  delegálja  a  szakmai 

hozzáértést és elszámoltathatóságot. A hivatalnok felelős a koordinációért, a kommunikációért és 

a program gyakorlati megvalósításáért.

Azonos feltételek biztosítása a közbeszerzések során.

A kormányzati  IT beszerzési  stratégiának biztosítania kell  a versenyt anélkül,  hogy direkt, 

vagy  indirekt  módon  előre  eldöntené  a  győztest  annak  eredményeként,  hogy  nincs  előre 

meghatározott közbeszerzési preferenciája. Miután az azonos feltételeket biztosította, a döntést 

technikai szempontok alapján kell meghoznia mind a hagyományos kereskedelmi, mind a nyílt 

forráskódú szoftvereknek azonos elbánást biztosítva.

A nyílt forráskódú szoftverek társadalmi értékének elismerése.

Szociális  haszon  például  az  állampolgárok  szélesebb  körű  hozzáférése  a  kormányzati 

információkhoz, az átláthatóság, a hazai szoftveripar megerősítése, jobb oktatás, tréning a hazai 

IT szakemberek számára.

Megvalósítási szakasz

A nyílt  forráskódra történő átállás nehézségei  miatt  a  programnak biztosítania  kell  a  pilot 

programok lehetőségét, az oktatást és tréninget, a kísérletezést.

Ami  kiemelten  fontossá  teszi  a  dél-afrikai  stratégiát,  hogy  különböző  szektorok  szerint 

vizsgálja a beavatkozási területeket és a fő hangsúlyt a szabványokra, főként a nyílt szabványokra 

helyezi az interoperabilitás megteremtése érdekében. A digitális megosztottság csökkentésében is 

fontos szerepet szánnak a nyílt forráskódú szoftvereknek. 

4.2. Spanyolország – Extremadura

Extremadura egyike a 17 spanyol független tartománynak, lakosainak száma 1,1 millió.  A 

Portugáliával határos tartomány nemcsak földrajzilag esik távol a modern világtól, gazdaságilag is 

Spanyolország legfejletlenebb régiója volt.

Miután  Európa  sorra  liberalizálta  telekommunikációs  piacait,  Extremdaura  vezetése 
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szembetalálta  magát  azzal  a  problémával,  hogy  a  kisebb  településekbe  –  ahol  a  tartományi 

lakosok többsége lakik – nem tudja az infrastruktúrát gazdaságosan telepíteni. 

A kormányprogram előkészületei során  1996-ban megszületett az Információs Társadalom 

gondolata,  mint  globális  stratégiai  célkitűzés.  1997-ben  útjára  indult  egy  stratégiai  projekt 

Extremadurában a LinEx segítségével azzal a céllal, hogy Extremadura lakosaiból Információs 

Társadalmat formáljanak. 

Az Extremadura projekt céljai: 

Minden  Extremadura  lakos  hozzáférhessen  az  Információs  Társadalom  kialakításához 

szükséges infrastruktúrához, és szolgáltatásokhoz. (Extremadura Intranet) 

Elősegíteni, hogy a lakosok megtanulják használni ezeket az új technológiai lehetőségeket. 

(Oktatási  központok  kialakítása.)  Támogatni  egy  új  szociális-gazdasági  társadalom fejlődését. 

(Vivernet, e-Extremadura).  Ezen célkitűzések megvalósítása a helyi önkormányzatra nehezedett, 

amely európai támogatások igénybevételével számos kisebb projektre bontotta a feladatot, melyek 

közül stratégiai jelentőségénél fogva kiemelkedik a LinEx névre hallgató szabad szoftver. A helyi 

regionális hálózat kiépítése sikeresen megtörtént, több mint 1400 pontot kapcsoltak össze. Ez volt 

az első helyi hálózat Európában, mely magába foglalta a helyi intézményeket: általános iskolák, 

középiskolák,  főiskolák,  egészségügyi  intézmények,  adminisztrációs  központok,  kórházak, 

munkaügyi központ – melyek  kapcsolatban állnak a helyi kormányzattal.

LinEx

A helyi  kormány 180.000 dollárt  fizetett  egy  helyi  vállalatnak,  hogy állítsanak össze  egy 

ingyenesen  elérhető  szoftvercsomagot.  A végeredmény  egy  olyan  CD  lett,  ami  tartalmazott: 

Operációs rendszert, irodai programcsomagot (szövegszerkesztőt, táblázatkezelőt, előadás készítő 

programot, grafikon készítő programot), képszerkesztőt, webszerkesztőt, zenehallgatásra alkalmas 

szoftvert,  video  nézésre  alkalmas  programot,  Internet-böngészőt,  elektronikus  levelezésre, 

valamint  házi  pénzügyek  nyomon  követésére  alkalmas  programot  is.  A programok  grafikus 

környezetben működnek, használatuk a felhasználóknak ismerős, és meglehetősen egyszerű.

A LinEx bevezetésétől várt előnyök a közigazgatásban, amennyiben a szabad szoftver lefedi 

az önkormányzati adminisztráció minden területét,  Extremadura 10,8 millió euró megtakarítást 

remélhetne  abból  adódóan,  hogy  nem  kellene  fizetnie  annak  a  vállalatnak,  aki  a  népesség-

nyilvántartásra alkalmas programot készítette. Jelenleg 54 millió eurós megtakarítást terveztek a 

projekt indulását következő 3 éven belül. 

A legkisebb oktatási intézményeket is ellátta az önkormányzat 2Mb sávszélességű hálózati 

hozzáférési lehetőséggel. Természetesen a tanárok képzése is szerves része a programnak, ahol 
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távoktatás  formájában  készítik  fel  őket.  A  licenc-díjak  fizetésétől  való  megszabadulás 

Extremadura esetében 30.050.000 € megtakarítást  eredményez,  ami a 300.000 € beruházáshoz 

képest  is nagyon sok, de más spanyol független tartományok esetén a megtakarítások összege 

elérheti a dupláját is, 72.121.000 eurót. 

A kormány célja, hogy a LinEx-et minél inkább alkalmassá tegye arra, hogy a különösebb 

számítógépes  ismeretekkel  nem  rendelkezők  is  minden  gond  nélkül  tudják  használni,  és 

használják is a számítógépet.  427 000 Extremadura lakos vett részt LinEx oktatáson a számukra 

kialakított Oktatási Központokban, ami már a LinEx közel 50%-os elterjedtségére utal. 

A licenc-díjakon a vállalatok is sokat tudnának megtakarítani. Egy másik nagy jelentősége a 

projektnek  az,  hogy  munkahelyeket  teremtene  azáltal,  hogy  a  kisvállalatok,  a  Linux 

szakembereket bíznák meg a rendszer karbantartásával,  testre szabásával.  Ezek a kisvállalatok 

nem tudnának versenyképesek lenni,  ha induláskor ki  kellene fizetniük több Microsoft  Office 

programcsomag árát, ráadásul meglehetősen erős hardvert kellene biztosítaniuk az újabb és újabb 

verziókhoz. A LinEx-szel tulajdonképpen hozzájutnak egy 800 eurós szoftvercsomaghoz ingyen, 

ugyanakkor támogatnák a helyi informatikai szektort. A hatás kétségkívül pozitív, és multiplikatív. 

[FLOSS deployment in Extremadura, 2003.]

Az intranet hálózat úttörő az EU-ban is, 1 478 hivatalt és iskolát kötöttek hálózatba, és a teljes 

rendszer  nyílt  forráskódú  szoftvereket  használ.  Az  NKC  program  tudásközpontok  felállítását 

takarja (New Knowledge Center), ezek fő feladata az információs írástudás terjesztése és növelése 

az országban. 32 ilyen tudásközpont működik a régióban. Az ENT program egy nagy léptékű e-

tartalom  fejlesztői,  és  e-learning  módszerrel  oktató  hálózatot  takar.  Extremadurában  egy 

számítógép jut két diákra, és ezeken a végpontokon keresztül oldják meg a távoktatást. A Vivernet 

program a gazdasági innovációt igyekszik fejleszteni adókedvezményekkel, az ICT fontosságának 

hangsúlyozásával, a technológiai eszközökben rejlő lehetőségek ismertetésével. A projekt keretén 

belül a LinEx-et 40 000 számítógépre telepítették, ezzel 80 000 diáknak nyújtanak számítógépes 

elérést. A kormány 150 000 telepítő CD-t gyártott le és osztott ki az iskoláknak és a kormányzati 

hivataloknak, illetve mindenkinek, aki jelentkezett. A telepítő CD-ken a Debian Linux operációs 

rendszer  mellett  megtalálhatók szövegszerkesztők és  egy internet  böngésző is.  Több reklámot 

készítettek a nyílt forráskódú szoftverek népszerűsítése érdekében, ezeket a TV-ben sugározták. 

Kiemelkedően  fontos,  hogy  nem  csak  a  telepítésre,  hanem  a  képzésre  is  nagy  figyelmet 

fordítottak: 15 ezer tanárt képeztek ki a LinEx kezelésére. 

A  nyílt  forráskódú  programok  segítségével  Extremadurában  nem  csak  nagymértékű 

költségcsökkentéseket, de az információs írástudás fejlesztésének hatékony módját, és az oktatás 
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technológiai reformját is elérték. Mindez, beleágyazva az átgondolt stratégiába, jelentette a sikert. 

Extremadura háromszor is elnyerte a leginnovatívabb régió díját az EU-ban.  

4.3. USA

A nyílt forráskóddal kapcsolatos egyik első híressé vált jelentés a MITRE által  a Védelmi 

Minisztérium részére készített jelentés volt, amelyet 2003-ban jelentettek meg. A kutatás célja a 

minisztériumban használt  nyílt  forráskódú szoftverek listájának és ezen szoftverek alkalmazási 

területeinek  feltárása  volt.  A két  hetes  vizsgálati  időszak  alatt  115  FLOSS  szoftvert  és  251 

alkalmazási területet azonosítottak. A tanulmány fő következtetése az volt, hogy a FLOSS sokkal 

nagyobb  szerepet  játszik  a  minisztérium  munkájában,  mint  azt  általában  gondolták.  Az 

infrastruktúra támogatása, szoftverfejlesztés, biztonság és kutatás az alkalmazások legfontosabb 

területei.  [The MITRE Corporation, 2003, p2.]

Az  amerikai  nemzetbiztonsági  hivatal  (NSA)  az  1990-es  évek  végén  a  számítógépes 

biztonsági hiányosságok okozta problémák miatt kezdett bele az erős, mégis könnyen beállítható 

hozzáférés-felügyeleti technológiájának fejlesztésébe Linux rendszerekhez. Sok esetben nem csak 

a külső támadások, de néha a felhasználók is veszélyt jelentenek az informatikai rendszerekre a 

biztonsági  szabályok  áthágásával.  Az ügynökség számítógépes  szakemberei  tanulmányozták  a 

Linuxot,  módosították  a  forráskódot  és  2001 januárjában kibocsátották,  illetve a  nyilvánosság 

számára is elérhetővé tették a módosításokat. A Security-Enhanced159 Linux nem önálló Linux 

disztribúció,  a  fejlesztés  a  Linux  rendszermagjához  kapcsolódóan  továbbfejlesztett  biztonsági 

architektúrát jelent, amelyet számos Linux disztribúcióba már beépítettek.

Massachusetts állam hivatalai és közigazgatási intézményei egy új irányelvet fogadtak el a 

nyílt  szabványú  fájlformátumok  használatára.  Az  információk  hosszú  idejű  tárolása,  a 

kereskedelmi  formátumok  gyors  elavulása,  és  problémás  konvertálása  miatt  az  OASIS  Open 

Document  1.0 formátumát  választották.  A nyílt  iniciatíva célja,  annak biztosítása,  hogy az IT 

befektetések  révén  létrejövő  rendszerek  interoperábilisek  legyenek,  megfeleljenek  az  üzleti 

elvárásoknak  és  hatékonyan  szolgálják  a  választókat.  Eric  Kriss,  Massachusetts  állam 

közigazgatásért és pénzügyekért felelős minisztere szerint: „Nyilvánvalóan nem hagyhatjuk, hogy 

közösségi  dokumentumaink  valamilyen  szabadalmaztatott  fájlformátumhoz  legyenek  kötve, 

illetve egy olyan formátumhoz, melynek jövőbeni használatához egy szabadalmaztatott rendszer 

beszerzésére van szükség.” Massachusetts példája a technológiai megközelítésmódot illusztrálja. 

[Open Initiatives of Massachusetts, n.d.] Amint  azt  a szabványok ismertetésénél  bemutattam, 

159 Security-Enhanced Linux, http://www.nsa.gov/research/selinux/index.shtml
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szakértők  szerint  ez  a  lépés  kényszerítette  a  Microsoftot  a  zárt  dokumentum-formátumainak 

megnyitására.

4.4. Peru

Peruban  2005  szeptemberében  olyan  törvényt  fogadtak  el,  amely  a  közbeszerzések  során 

biztosítja a nyílt forráskódú szoftverek beszerzésének esélyegyenlőségét. A jogszabály tervezete 

2002-ig nyúlik vissza. Ekkor írta egy perui képviselő a Microsoftnak: „Azok az alapelvek, amik a 

törvényt  ihlették,  az  alapvető  állami  garanciákhoz  kapcsolódnak:  az  állampolgárok  szabad 

hozzáférése  a  közérdekű  információkhoz,  a  közszféra  adatainak  állandósága,  az  állam  és  az 

állampolgárok biztonsága.”  [In:  Greene,  T.C.,  2002] Mindez azt  jelenti,  hogy nem kötelező a 

Windows operációs  rendszerek,  vagy az Office  irodai  szoftvercsomagok alkalmazása.  Ha egy 

iskola egy nyílt forráskódú szoftver használata mellett dönt, szabadon megteheti. Eddig korántsem 

voltak ennyire engedékenyek ezen a területen a perui jogszabályok.

4.5. Brazília 

A brazil  kormány Nemzeti  Információtechnológiai  Intézetét  bízták meg a  nyílt  forráskódú 

stratégia implementációjával. Az első stratégiai tervezetet 2003-ban bocsátották ki. Bár úgy tűnik, 

hogy Brazília esetében a nyílt forráskód melletti döntés indokolása tisztán gazdasági jellegű volt, 

azonban a háttérben itt is a függőség megszüntetésére tett lépések érzékelhetők.  Brazília lett az 

első  olyan  ország,  ahol  a  közpénzekből  finanszírozott  szoftverfejlesztések  eredményeit  nyílt 

forráskódú licenc alapján kell kibocsátani. [Kim 2005 és Benson 2005]

„Azzal, hogy a legnagyobb brazil szoftvervásárló, az állam, ingyenes szoftvereket használ, jó 

példát állít a kisebb vásárlók elé” – mondta Walter Pinheiro munkáspárti képviselő, aki lelkes híve 

az ingyenes szoftverek közszférában történő felhasználásának. 160

„A jelentős  pénzmegtakarítás  mellett  a  szabad  forráskódú  rendszer  segítségével  egyfajta 

tudáshálózatot  hozhatunk  létre”  –  mondta  Americo  Bernardes,  az  Informatika  az  Oktatásban 

Nemzeti Program igazgatója.

A dél-amerikai ország az informatika területén lassan nemcsak a kontinens, de az egész világ 

egyik példaképévé válhat.161 A néhány éve érzékelhető folyamatot a szakemberek egyszerűen csak 

kulturális forradalomnak nevezik, a célja pedig elsősorban a költségcsökkentés és a munkavégzés 

hatékonyságának  növelése.  Gilberto  Gil  2003.  óta  kulturális  miniszter,  az  egyik  legfontosabb 

160 A brazil állam az ingyenes szoftverek híve (2003), http://pcworld.hu/a-brazil-allam-az-ingyenes-szoftverek-hive-
20030828.html

161 Brazília - első helyen állnak a szabad szoftverek (2008), 
http://www.sg.hu/cikkek/59026/brazilia_elso_helyen_allnak_a_szabad_szoftverek
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feladatának a digitális  szakadék leküzdését  és áthidalását  tekinti.  Ebben a  küzdelemben pedig 

szerinte a két legfontosabb eszköznek a szabad szoftverek és a Creative Commons licenc számít. 

Jelenleg már 600, teljesen felszerelt digitális kulturális központ működik Brazíliában és a tervek 

szerint az új parlamenti ciklusban további százakat fog felépíteni és átadni a kormány. Gil szerint 

a  szabad  programok  használata  erősíti  az  önállóságot,  gyengíti  az  Egyesült  Államoktól  való 

függést,  valamint  hozzájárul  az  emberek  és  az  egész  társadalom  politikai  és  kulturális 

önszerveződéséhez.

A legújabb  brazil  kezdeményezés  keretében  a  Userful  kanadai  cég  5560  brazil  iskolában 

összesen 324 000 virtualizált asztali környezetet szerel fel.  A vállalat szerint a brazil kormány 

döntése minden idők legnagyobb Linux- és virtualizációs beszerzési programja, amely jelentősen 

megkönnyítheti  a  helyi  emberek költséghatékony informatikai képzését.  A becslések alapján a 

szükségtelenné  váló  hardverbeszerzéseknek  köszönhetően  a  beruházással  a  brazil  kormány 

összesen 47 millió dollárt tud majd megtakarítani. További megtakarítást fog jelenteni, hogy az 

egyes PC-k alkalmazásához képest az áramfogyasztás is 90 százalékkal csökkenthető. Ez további 

9  millió  dolláros  megtakarítást  jelent.  „Ez  azt  jelenti,  hogy  éves  szinten  140  000  tonna 

széndioxiddal  kevesebbet  bocsájt  majd  ki  Brazília.”  –  mondta  Sean  Rousseau,  a  Userful 

marketingmenedzsere.162

4.6. Kína

Kína saját Linux disztribúciót fejlesztett Red Flag Linux163 néven, és ezt a csomagot támogatja 

az iskolákban, a közintézményekben és a felhasználók otthoni számítógépein egyaránt. Ennek fő 

oka  –  az  illegális  szoftverhasználat  visszaszorításán  kívül,  amire  Kína  a  Világkereskedelmi 

Szervezethez  (World  Trade  Organization,  WTO)  való  csatlakozása  miatt  kényszerült  – 

elsődlegesen a Microsofttól való függetlenség megteremtése volt. [Einhorn 2003]

A Red  Flag  Linux,  egy  pekingi  központú  Linux  szoftver  és  szolgáltatás  disztribútor  –  a 

központi kormányzat csúcskutató intézetéhez – a Kínai Tudományos Akadémiához kapcsolódott. 

Kormányszervezetek és tisztviselők, Kínában és Indiában támogatásukat fejezték ki a Linuxnak, 

amely sokkal olcsóbb, mint a Windows és emiatt alkalmas a fejlődő országok számára. Nemcsak 

az alacsony költség motivál néhány kínai hivatalnokot arra, hogy adjon egy esélyt a Linuxnak. A 

nyílt  forráskód  is  jelentős  ösztönzést  jelent.  A  Microsoft  hosszú  ideje  őrzi  a  Windows 

alkotóelemeit, és ez érzékeny kulturális pontot jelentett néhány kínai számára, akikben felmerült a 

162 Virtualizáció és Linux a brazil oktatásban (2009) 
http://www.sg.hu/cikkek/65497/virtualizacio_es_linux_a_brazil_oktatasban
163 Red Flag Linux, http://www.redflag-linux.com/en/
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gyanú az amerikai óriás megbízhatóságával kapcsolatban.

A Red Flag magyarázata szerint Kína választása azért esett a Linuxra, mivel „a Windowst a 

végfelhasználóknak forráskód nélkül adják el. Ez azt eredményezi, hogy a végfelhasználók mit 

sem  sejtenek  a  biztonsági  hiányokról  és  résekről,  amelyek  a  szoftverrel  együtt  járhatnak. 

Nyilvánvaló,  hogy  az  átláthatóság  és  a  biztonság  ezen  szintje  nem  találkozik  a  kormányzat 

adminisztrációs igényeivel. A rendszer lehetséges biztonsági réseinek rosszindulatú kihasználása, 

az ország fontos gazdasági és katonai információit a felfedés komoly kockázatának veszélyébe 

sodorhatja.  Ennélfogva  a  kínai  készítésű  operációs  rendszereknek  kellene  az  elsődleges 

választásnak lenniük az e-adminisztráció számára.”

2002.  elején  Peking  40  millió  dollár  értékben  vásárolt  Linux  kompatibilis  szoftvereket. 

Pekingen  kívül  Guangzhou  városa  és  Guangdong  tartományi  kormánya  szintén  a  Linuxot 

használja „az infrastruktúra kiépítésére”. 

A katonaság  a  legelsők  között  volt,  akik  adoptálták  a  Linuxot,  a  nulláról  építve  ki  a 

rendszereket. Az egyik ok, ami miatt a kínai néphadsereg olyan aktív a Linux fellendítésében, 

mivel  Kína  korlátozásokkal  néz  szembe  a  high-end  technológiák  területén,  mint  például  a 

szuperszámítógépek.  A  Linux  használata  alternatívát  jelent  a  katonaság  számára:  a  Linux 

használatával grid hálózatot hozhatnak létre. [Einhorn 2003]

4.7. Európai Unió 

Az  EU  az  elmúlt  években  több  száz  FLOSS projektet  indított  el,  saját  nyílt  forráskódú 

szoftvereket  fejleszt  és  a  FLOSS mozgalmat  a  lisszaboni  célok  egyik  nagy  segítőjeként 

aposztrofálja. A legsikeresebb európai FLOSS projekt végrehajtására Spanyolország Extremadura 

tartományában  került  sor,  amely  az  EU  egyik  legszegényebb  térsége  volt,  de  az  FLOSS 

segítségével kitört, és négy egymást követő évben elnyerte „az EU leginnovatívabb tartománya” 

címet, a vele járó díjakkal együtt. 

2002. július közepén jelent meg az Európai Bizottság tanulmánya a tagállamok elektronikus 

kormányzásban  (eGovernment)  használt  szoftvereiről.  A tanulmány,  amelyet  a  kormányzatok 

közötti  elektronikus  kommunikációval  és  adatcserével  foglalkozó  EU-s  program  (IDA) 

finanszírozott  –  „Pooling  Open Source  Software”  – megállapítja,  hogy 28%-kal  emelkedett  a 

kormányzatok és az önkormányzatok információs technológiákra fordított kiadása, amely 2001-

ben meghaladta a 6,6 milliárd eurót. A költségek korlátok között tartására javasolta a speciálisan 

e-kormányzat  célokra  kidolgozott  szoftverek  „újrahasznosítását”  egy  közös  szoftverbankon 

keresztül. 
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A szoftverbank osor.eu címen érhető el 2008. óta, amint azt korábban jeleztem. Jelenleg több, 

mint 70 projekt és több, mint 500 regisztrált felhasználó használja a rendszert.

4.8. München 

Németország harmadik legnagyobb városa, München képviselő-testülete hosszadalmas eljárás 

lezárásaként  2003  májusában  úgy  határozott,  hogy  a  városi  közigazgatás  mintegy  14  ezer 

számítógépét  a  Microsoft  Windows helyett  Linux operációs  rendszerrel  fogják üzemeltetni.  A 

döntést „Client study for the state capital Munich” (UNILOG Integrata, 2003) tanulmánya alapján 

hozták meg, amely az alternatívák összehasonlítása alapján 10 000 pontból 6218 pontot adott a 

Linuxnak, szemben a Windows NT-ről XP-re történő upgrade 5293 pontjával szemben.

A több éven át tartó átállás költségeit, a személyzeti és képzési költségeket beleértve csaknem 

30 millió euróra becsülték. A városi tanács a döntését többek közt azzal indokolta, hogy nagyobb 

függetlenséget érhetnek el az egyes gyártóktól.  A jövőben egy gyártó sem írhatja elő kötelező 

érvénnyel, hogy át  kell állni az alkalmazása újabb változatára. Az IBM és a SuSE Linux AG 

nyújtotta be a migrálásra az ajánlatot.  2004 júniusában részletes tervet fogadtak el  a migráció 

lebonyolítására,  melynek  2009-ig  be  kell  fejeződnie.  A migráció  első  lépésében  az  asztali 

számítógépeken az irodai programcsomagot Openoffice-ra, a webböngészőt Mozillára cserélték. A 

második lépésben került volna sor az operációs rendszerek és a specializált szoftverek kiváltására.

A döntés példaértékű volt, még ha a migráció azóta sem fejeződött be jogi és egyéb problémák 

miatt. Közben a Novell felvásárolta a Suse-t és szoftverszabadalmi problémák is meggátolták a 

projekt előrehaladását,  ennek következtében új rendszert  választottak,  a Debian-t.  [Grassmuck, 

2005]

4.9. Microsoft válaszai
„Mindig megnyeri a versenyt, az aki magában szalad.”

Benjamin Franklin

A Microsoft is reagált a legnagyobb és legjövedelmezőbb piacait fenyegető „támadásokkal” 

szemben. 2003-ban az International Herald Tribune164 birtokába jutott dokumentum szerint a világ 

legnagyobb  szoftvergyártója  megpróbálta  minden  eszközzel  megvédeni  a  dominanciáját.  A 

nyilvánosságra  került belső  feljegyzés  szerint  a  kormányokkal,  vagy  nagy  intézményekkel 

folytatott  tárgyalások  eredménytelensége  esetén  a  vezetők  egy  különleges  alap  tartalékait 

164 Discounts for biggest users are aimed at keeping software rivals at bay : Microsoft sticks with tough tactics 
(Fuller,  T.  2003.  május  15.)   http://www.iht.com/articles/2003/05/15/msft_ed3_.php  A  Microsoft 
kedvezményekkel nyomja el riválisait (2003), http://www.index.hu/tech/uzlet/micro/
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felhasználva  igen  jutányos  áron,  vagy  akár  ingyen165 is  kínálhatták  a  cég  szoftvereit.  Az 

értékesítési igazgató – Orlando Ayala – belső levelét Steve Ballmer, a Microsoft vezérigazgatója is 

kézhez kapta. A körlevél elsősorban az asztali számítógépek operációs rendszereiről szólt, külön 

kiemelve az egyik kicsiny versenytársat, a Linuxot. „SEMMI esetre sem veszítsenek a Linuxszal 

szemben” – mondta Ayala.

A levél  nem  része a Halloween166 dokumentumoknak, amelyek eredetileg a Microsoft belső 

használatra készült tanulmányok, feljegyzések a Linux/Open Source jelenségről, és a rá adandó 

válaszokról.  1998-ban  Halloween  ünnepének  környékén  szivárgott  ki  az  első  levél,  innen 

származik a név. A Microsoft is kénytelen volt elismerni a dokumentumok valódiságát.167 A VIII. 

Halloween dokumentum168 viszont szintén Ayala nevéhez köthető. Ebben az e-mail üzenetében, 

melynek tárgya az „OSS és a kormányzatok” volt, és amelyet a vezetőknek küldött,  az elmúlt 

években megjelent kormányzati Linux-használat megfelelő ellenpontozását sürgette. A levél arra 

mutatott  rá,  hogy  a  cég  eddig  nem reagált  megfelelően  a  nyílt  forráskódú  szoftverek  állami 

használatáról  szóló  hírekre,  nem  volt  ezzel  kapcsolatban  elfogadott,  egységes  stratégia  a 

Microsoft részlegei és leányvállalatai között. A levél szerint a jövőben a hasonló híreket egy PR-

szakemberekből álló csoportnak kellene jelenteni, akik képesek az ilyen eseményekre megfelelően 

reagálni.

Árengedmények,169,,170 korlátozott funkciójú változatok

A kormányzati  kezdeményezések  hatására  a  Microsoft  létrehozta  a  Windows  XP „Starter 

Edition” operációs  rendszerét,  melyet  2004-ban Bangkokban jelentettek be.171 Ez egy olcsóbb 

Windows XP, mely csak a fejlődő országokban érhető el. Ez a szoftver csak számítógéppel együtt, 

OEM-verzióként értékesíthető. A Windows XP-n alapul, de annak egy csökkentett funkcionalitású 

változata:  bizonyos  funkciókat  eltávolítottak  belőle,  és  korlátozásokat  adtak  hozzá,  a 

képernyőfelbontás  legfeljebb  800  ×  600  képpontra  állítható,  egyszerre  legfeljebb  három 

alkalmazás futtatható, és ugyan internetezni lehet rajta, de az ilyen operációs rendszert használó 

165 Ezzel a hálózati hatás fenntartása a cél.
166 Eric  S.  Raymond  weboldalán  megtalálhatóak  a  Halloween  dokumentumok.  The  Halloween  Documents 

http://www.catb.org/~esr/halloween/ 
167 A Microsoft  weboldalán megjelent   „This site is a question and answer response to the Open Source memo 

regarding  the  Open  Source  model  and  the  Linux  operating  system.”  archivált  változata  elérhető: 
http://web.archive.org/web/20010604100408/www.microsoft.com/ntserver/nts/news/mwarv/linuxresp.asp

168 Halloween VIII: Doing the Damage-Control Dance, http://www.catb.org/~esr/halloween/halloween8.html
169 Microsoft memo suggests institutional discount strategy aimed to block Linux (2003), 

http://findarticles.com/p/articles/mi_hb5955/is_200305/ai_n24074153/
170 Ballmer targets Linux in annual memo, http://www.linuxworld.com/2003/0605.microsoft.html
171 Microsoft Announces Windows XP Starter Edition Pilot Program BANGKOK, Thailand, Aug. 11, 2004 (Low-

Cost  Windows  Pilot  Will  Bring  Social  and  Economic  Benefits  of  Personal  Computing  To  Consumers  in 
Developing Technology Markets of Indonesia, Malaysia and Thailand)
http://www.microsoft.com/presspass/press/2004/aug04/08-11WinXPStarterPilotPR.mspx
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PC-k nem köthetők hálózatba, a nyomtatómegosztás nem hozzáférhető, és csak egy felhasználói 

fiók van engedélyezve. Az operációs rendszerhez honosított súgófunkciókat adtak, országfüggő 

háttérképeket  és  képernyőkímélőket,  és  számos  előre  meghatározott  beállítást.  A  hivatalos 

bejelentések szerint a terméket azért adták ki, hogy a szerényebb anyagi körülmények között élők 

is biztonságosan és felhasználóbarát felületen internetezhessenek, valamint, hogy visszaszorítsák 

az  illegális  szoftverek  piacát  azokon  a  területeken,  ahol  egyébként  a  legnagyobb  mértékű  a 

szoftverkalózkodás.  Az  operációs  rendszer  ezen  változatát  eredetileg  Thaiföld,  Malajzia  és 

Indonézia részére készítették el. Később azonban több ország számára elérhetővé tették köztük 

Brazília,  Peru,  és Venezuela részére.  Tudományos alapossággal nem bizonyítható – maximum 

csak  céges  belső  információk  alapján  –  de  ezek  a  megjelenések  általában  nemsokkal  azután 

történtek, miután az adott ország kormányzata lépéseket tett a FLOSS felhasználásának irányába. 

1  év alatt  a  Starter  Edition összesen 22 országban,  hat  különböző nyelven  jelent  meg,  és 

összesen 100 ezer példányt adtak el belőle.172

Az újabb Microsoft operációs rendszerből is készült Vista Starter Editon, amely nem érhető el 

azokban  az  országokban,  amelyek  a  „Világbank  meghatározása  alapján  magas  jövedelmű 

országoknak számítanak173”.

Egy  másik  példa  a  Microsoft  befolyásolási  törekvéseire174,  hogy  amikor  az  egyik  indiai 

szövetségi állam tette le a voksát a Linux mellett, egy hónappal a döntés meghozatala után 400 

millió dollár értékű programcsomagot kapott a Microsofttól üzleti fejlesztési célra. Dél-Afrikában 

32 ezer iskolának adományozott programokat a Microsoft,  miután az ottani kormányzat olyan 

ajánlást kapott az állami tanácsadó szervezettől, hogy intézményeiben használjon nyílt forráskódú 

szoftvereket. A Microsoft közleménye szerint a két dolognak nincs köze egymáshoz, az adomány 

a hátrányos helyzetben lévő fiatalok képzését hivatott segíteni.  Természetesen az adományozás 

mögött áttételesen a monopólium további megőrzése és erősítése, a termékcsapda fenntartása volt 

a cél.

Kormányzati kódbetekintés

Miután  egyre  több  kormány  fordult  a  FLOSS  megoldások  felé,  részben  a  költségek 

csökkentése, részben pedig a biztonság növelése érdekében, a Microsoft 2003. elején bejelentette 

a  „Government  Security  Program”-ját,175 amely  a  szoftvereinek  biztonságával  kapcsolatos 

aggályokat igyekezett eloszlatni. A programhoz való csatlakozás díjtalan a kormányzatok részére. 

172 Százezer  példány  kelt  el  a  butított  Windowsból  (2005),  http://www.sg.hu/cikkek/38433  és 
http://www.microsoft.com/msft/speech/FY05/PooleFAM2005.mspx

173 Windows Vista Starter, http://www.microsoft.com/windows/windows-vista/compare-editions/starter.aspx
174 A nyílt forráskód ellen lobbizik a Microsoft (2003), http://index.hu/tech/szoftver/mslobbi/
175 Government Security Program, http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/gsp.mspx
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Már  több,  mint  60  ország  csatlakozott  ehhez  a  forráskód  licenc-megállapodási  és  használat 

engedélyezési  programhoz.  A  NATO,  az  EUROPOL  is  a  program  tagjai  között  szerepel. 

Magyarország 2004-ben csatlakozott a kezdeményezéshez, amelyet 2007. decemberében újabb 3 

évre meghosszabbítottak.176

Salah  DanDan,  a  GSP-vel  (Government  Security  Program)  foglalkozó  biztonsági 

programmenedzsere  szerint  „a  GSP egy olyan  globális  kezdeményezés,  amelynek célja,  hogy 

biztosítsa a kormányok részére azokat a forráskódokat és információkat, amelyek lehetővé teszik 

a Windows megoldások biztonságának ellenőrzését”.

Az  erre  felhatalmazott  kormányzati  alkalmazottak  engedélyezett  helyszínen  felállított 

chipkártyás ellenőrző rendszer segítségével SSL kapcsolatot létesítenek a hálózattal.  A legtöbb 

fejlesztő azon a véleményen van, hogy a GSP-vel a Microsoft megpróbálja elterelni a kormányok 

figyelmét a Linuxról és más nyílt forráskódú termékekről. 

„A kormányzati  felhasználók  esetében  hatványozottan  fontos  a  biztonság  kérdése,  hiszen 

nemcsak  az  állampolgárok  személyes  adatai,  hanem  államtitkok  is  illetéktelen  kezekbe 

kerülhetnek,  ez  pedig  súlyos  következményekkel  járhat.  A  Microsoft  azért  osztja  meg 

Kormányzati Biztonsági Programja keretében a Windows és más, gyakran használt programok 

forráskódját  a  magyar  kormánnyal,  hogy  továbbra  is  biztonságban  tudhassuk  a  kormányzati 

szervek  által  kezelt  felbecsülhetetlenül  fontos  adatokat.”  –  nyilatkozta  a  szerződés 

meghosszabbítása kapcsán Vityi Péter, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója. 177

4.10. Mely területeken lehet sikeres a FLOSS?

A Linuxot leginkább olyan szerverek futtatásához használják, amelyek kezelik az e-maileket, 

a  web  oldalakat,  az  állománymegosztást,  és  a  nyomtatást.  A  Linux  alapú  gépek  úgy  is 

összecsoportosíthatóak,  hogy alacsony áron  egy  gépet  alkossanak,  amelynek ereje  megfelel  a 

szuperszámítógépek erejének.

Wong (2004) a legjobb érték kategóriája alatt főként gazdasági érték szerinti megközelítést ért, 

kiemelve a társadalmi hasznosságot is.  A két fontos terület, ahol a FLOSS a közeljövőben nagy 

jelentőséggel bírhat: az oktatás178 és az egészségügy179.  A Nemzeti Szabad Szofver Stratégiához 

készített tanulmányban Magyarország esetében a következő fő területeket  jelöltük meg, ahol a 

176 A kormány továbbra is láthatja a Windows kódját (2007), 
http://www.sg.hu/cikkek/54184/a_kormany_tovabbra_is_lathatja_a_windows_kodjat

177Meghosszabbította együttműködését az EKK és a Microsoft Magyarország (2007) http://www.ekk.gov.hu/hu/ekk/
sajtokozlemenyek/ekkesmicrosoft

178 A Schooltool Projekt célja olyan közös iskolai adminisztrációs infrastruktúra kifejlesztése, amely szabadon 
hozzáférhető a nyílt forráskód licenc alapján. Bővebben: http://schooltool.sourceforge.net/ 

179 Open Source Software can Improve the Health of the Bank Balance - The Beaumont Hospital Experience 
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FLOSS használata előnyökkel bírhat Magyarországon. [László-Rab 2005]:

Önkormányzat: Jelentősen  fejleszteni  kell  a  helyi  közigazgatás,  az  önkormányzatok 

informatikai  hátterét.  A  FLOSS  nem  kényszeríti  hardver  és  költséges  szoftverspirálba  az 

önkormányzatokat,  mivel  régebbi  hardveren  is  jól  használhatók,  az  upgrade  pedig lényegesen 

kevesebbe  kerül,  és  nem  kötelező.  A  korszerűtlen,  szigetszerűen  működő  információs 

rendszereket  fel  kell  váltani  a  korszerű,  globális,  szabványokra épülő  integrált  rendszereknek, 

melyek létrehozásában alapvető szerepe van a szabad szoftvereknek.

Biztonság: Valódi szabványokon és az USA-ban180 gyártott szoftverekkel szemben Európában 

engedélyezett  szintű,  korszerű  adatvédelmi-adattitkosítási  módszerekre  alapul.  A  forráskód 

hozzáférhetőségével  teljes  mértékben  auditálható  a  program,  jóval  ritkábbak  a  távolról 

kihasználható kritikus hibák. Amennyiben mégis ilyen merül fel, a zárt szoftverekkel ellentétben a 

biztonsági résekhez azonnal rendelkezésre áll a javítás. A FLOSS szoftverek minőségüknél fogva 

rendkívül nagy folyamatos üzemidőt képesek biztosítani. A nyílt forrás miatt széles szakember 

gárda alakult ki köréjük, amely képes a rendszer egységes, magas szintű karbantartására.

Egészségügy: Az egészségügy különösen le van maradva a megfelelő információs társadalom 

létrehozásához  biztosítandó szabványos  eszközök és  eléréseik  terén,  pedig  ennek a  területnek 

különösen szüksége van e szabványos eszközök és elérések biztosítására. Nem véletlen, hogy az 

egészségügyben  különösen  nagy  a  jól  képzett  informatikusok  száma,  akik  nyílt  forráskódú 

szoftverekkel a lehetőségekhez képest már most is jelentős eredményeket értek el a minimális 

infrastruktúra  lehető  legjobb  kihasználásában.  A  nyílt  forráskódú  szoftverek  biztosítják  az 

interoperábilis,  szabványos  adatokhoz  való  hozzájutást,  ilyen  tudásbázisok/adatbázisok 

felépítését, sőt nagy teljesítményükkel, annak kihasználásával folyamatosan segítenek az elérés 

biztosításában. Rendkívül fontos itt is a nyílt forrású szoftverek által nyújtott biztonság, egyrészt 

az  állampolgárok  személyes  adatainak  védelmében,  másrészt  terápiás  célú  felhasználásnál  az 

ellenőrizhetőségben,  illetve  az értékelésben,  fejlesztésben.  A korszerű  informatikai  eszközöket 

használó egészségügyben ezen múlhat a páciensek egészsége, és ezen múlik adataik biztonságos 

kezelése.

Oktatás - digitális írástudás: Jelenleg az oktatás nagyrészt a Microsoft programok felületének 

alapfokú használatát takarja, nem alapozza meg a szabványok ismertére épülő valódi tudást, nem 

teszi lehetővé erre épülő tudásbázisok létrehozását és a kooperációt. Ezért előtérbe kell helyezni a 

nyílt forráskódú szoftverek oktatását, megismertetni a szabványokat, támogatva ezzel e stratégiai 

célok megvalósulását.  Az oktatásnál szintén alapvető a hozzáférés támogatása, amelyet a nyílt 

180 Az USA Exportkorlátozása miatt.

123



A FLOSS használatára irányuló kezdeményezések

forráskódú  szoftverek  segítenek  legjobban.  A  kormány  által  támogatott  FLOSS  programok 

fényesen igazolták ezt és egyre jelentősebb sikereket hoznak. 

K+F:   A bezártságból (termékcsapdából)  való szabadulás,  a folyamatos technikai fejlődés, 

újdonságok megjelenése (K+F) és a fejlesztési eredmények gyakorlati hasznosítása (innováció) a 

korábbi időszakokhoz képest egyre nagyobb jelentőséggel bír. A Magyar Információs Társadalom 

Stratégiájának (2004) egyik sarokköve a felhalmozott magyar szellemi kapacitás által biztosítható 

gazdasági felzárkózás. Magyarországon igen nagy és páratlan színvonalú informatikai szakember 

réteg van. A kutatás-fejlesztésből ma nem hiányozhat a szoftver. A Magyarországon folyó kutatás-

fejlesztések  jelentős  része  folyik  nyílt  forráskódú  szoftverek  segítségével,  és  jár  gyakran 

világszínvonalú  eredménnyel.  A  FLOSS  lehetőséget  ad  nagy,  meglévő  eredmények 

felhasználására,  ezek lendületes továbbfejlesztésére, világos, szabványos felületek segítségével. 

Ráadásul mindez költséghatékonyan valósítható meg, ami nagyban szolgálja a kutatás-fejlesztési 

tevékenységet, az eredmények nemzetközi publikálását és ezáltal Magyarország felzárkózását. 
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5. Az L-PEST 

Az  értekezésben  eddig  feldolgozott  területek  szintetizálásaként  a  kormányzatok  szoftver 

használati preferenciái által érintett területeket egy komplex keretrendszerben foglalom össze. Az 

egyes  területeknél  csak  azokat  az  alrészeket  elemzem  részletesen,  amelyeket  eddig  nem 

tárgyaltam a disszertációmban. Ahol lehetséges, releváns magyarországi példával illusztrálom a 

gyakorlati alkalmazhatóságot.

A keretrendszer ötletét a feldolgozott esettanulmányok és az EU „Interoperábilis pán-európai 

elektronikus  kormányzati  szolgáltatások  közigazgatási  rendszerek,  gazdasági  szervezetek  és 

állampolgárok részére” (Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment Services to Public  

Administrations, Businesses and Citizens, IDABC) című dokumentuma adta. 

A keretrendszer az egyes részelemek angol megnevezéseinek kezdőbetűiből alkotott  L-PEST 

nevet kapta [László, 2005]. Az L-PEST keretrendszer megalkotása után lettem figyelmes arra, 

hogy  a  menedzsment  területén  alkalmaznak  PEST akronimmal,  szintén  ugyanezen  (Political, 

Economic, Social, Technological) szavakból álló technikát, a PEST modellt.181  

A PEST modell különböző variációi terjedtek el, köztük a marketing területén alkalmazzák a 

környezetelemzésre a STEEPLE modellt. [Józsa 2001] Marosán György (2001) így ír a PEST-

elemzésről:  „a  PEST elemzés  a  valóságban  nem  modell,  hanem  hasznos  szemléleti  keret  a 

vizsgálatokhoz. […] az elemzés lényege: a szervezetre ható hosszú távú tendenciák rendszerezett 

felkutatása  és  hatásuk  minősítése  aszerint,  melyek  fejtenek  ki  kedvező  hatást,  vagyis  teszik 

könnyebbé  a  szervezet  tevékenységét,  bővítve  piaci  lehetőségeit,  illetve  melyek  hatnak  rá 

kedvezőtlenül, vagyis szűkítik piacát, növelve a potenciális versenytársak számát és erejét.”

A PEST elemzésben a jogi részt legtöbbször a politikai terület alá tartozónak tekintik. Az én 

keretrendszerem esetében azonban, – elismerve, hogy a jogszabályokat a törvényhozás alkotja – a 

jogi  környezet  az  összes  többi  területet  befolyásolja,  meghatározza,  körülöleli  azokat,  így 

mindenképpen új megközelítést tartalmaz. Az L-PEST, bár azonos területeket ölel fel nevében, 

más célt szolgál.182

A keretrendszerben az egyes területek határát nem lehet élesen elválasztani egymástól, mivel 

az IKT egyik már bemutatott jellemzője, hogy több területre egyszerre van hatással, valamint a 

kormányzati  döntések  is  visszacsatolási  hatással  rendelkeznek  ezeken  a  területeken.  Stiglitz 

(2000)  bemutatta, hogy a kormányzati (gazdaság)politikák hatásainak elemzésére van szükség. 

181 PEST  market analysis tool, http://www.businessballs.com/pestanalysisfreetemplate.htm
182 Az IEEE Professional Communication folyóiratban a Handbook of Research on Open Source Software [László 

2007 in: Handbook of Research on Open Source Software] könyvről megjelent értékelésben az L-PEST kapcsán 
megjegyezték, hogy erős alapul szolgálhat a további kutatásokhoz.
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Ezért a keretrendszerben minden terület szoros összefüggésben áll a többivel, akárcsak Wilson 

Quad modelljében az aktorok.  

LLegal environment – Jogi környezet
Szerzői jog, licencek
Felelősség
Szoftverkalózkodás (piracy)
Szabadalmak

PPolitical environment 
Politikai környezet

Személyes adatok védelme        
(privacy)

Digitális állandóság
Digitális örökség
Nyílt kormányzat
Közbeszerzések

EEconomic environment 
Gazdasági környezet

Költségcsökkentés 
Piaci egyensúly
Innováció 
Munkahelyteremtés 
Függőség

SSocial environment  
Társadalmi környezet

Szabadság és esélyegyenlőség 
Oktatás
Szoftverhasználati szokások
Digitális megosztottság

TTechnological environment – 
Technológiai környezet

Minőség 
Funkcionalitás 
Interoperabilitás 
Átláthatóság
Szabványok támogatása 
Biztonság
Lokalizáció

8. ábra: Az  L-PEST keretrendszer

5.1. Jogi környezet 

A  jogi  környezet  körülöleli  a  keretrendszer  többi  összetevőit,  valódi  keretet  biztosítva 

azoknak,  mindazonáltal  saját  jellemzőkkel  is  rendelkezik.  Hatással  van  a  politikai  életre,  a 

gazdaságra, a társadalom egészére, és a technológiai kérdéseket is szabályozza. Amint a korábbi 

fejezetben bemutattam, az állam feladatai közé tartozik a szabályozás, a jogrendszer kialakítása.

Az informatika és annak szoftveres területe koherens része lett életünknek, anélkül hogy a 

hagyományos „fizikai” világ törvényei minden esetben átültetődtek volna ebbe a környezetbe.

A  szerzői  jog  a  leggyakrabban  alkalmazott  eszköz  a  szoftvertermékek  védelmére. 

Automatikusan védelmezi a szellemi alkotásokat, beleértve a szoftvereket is. Valójában a nyílt 

forráskódú szoftverek licencei esetében is a szerzői jogot alkalmazzák. A legismertebb, a szabad 

szoftverek alapvető licence,  az  „Általános  Nyilvános Licenc” (General Public  License,  GPL), 

amelyre gyakran alkalmazzák a copyleft megnevezést is.  A nyílt forráskódú szoftverek licencei a 
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későbbi  üzleti  felhasználás  tekintetében  megengedőbb  feltételeket  szabnak.  Az  utóbbi  idők 

kutatásai és bírósági döntései alapján a GPL licenc Európa legtöbb országában már alkalmazható. 

A szöveges alkotások védelmére jött létre a Creative Commons licencrendszer a hagyományos 

„minden  jog  fenntartva”  szerzői  jog  alapján,  nagyobb  szabadságot  biztosítva  a  szerzőknek 

(„némely jog fenntartva”). Ezt azonban nem minden jogrendszer ismeri el, tehát itt is érvényesül, 

hogy a gyakorlat megelőzi a jogalkotást.

A felelősség ebben  az  esetben  az  előállító  felelősségét  jelenti.  A szoftverek  esetében  a 

hagyományos „fizikai” termékek előállítóival, vagy az ilyen szolgáltatásokkal szemben valójában 

a  „dobozos”  (zárt  forráskódú)  szoftverek  fejlesztői  is  kizárnak  szinte  minden  felelősséget  a 

termékeik  használata  során  okozott  vagy  a  termékek  használhatatlansága  miatt  bekövetkezett 

károkért.  Sok  ország  jogrendszere  azonban  tiltja  az  ilyen  jellegű  felelősség  kizárását  vagy 

korlátozását.

A szoftverkalózkodás,  az illegális szoftverhasználat kérdésköre minden országot érint,  és a 

gazdaság sok területén fejti ki hatását. A szellemi tulajdonra vonatkozóan gyenge szabályozást 

érvényesítő országok nem vonzzák a külföldi tőkebefektetőket. Ez volt Kína egyik oka arra, hogy 

csökkentse  az  illegális  szoftverek  használatának  arányát,  amióta  a  WTO tagja  lett.  A fejlődő 

országok  esetében  sokkal  nagyobb  az  illegális  szoftverek  aránya,  mint  a  gazdaságilag  fejlett 

országokban,  az  utóbbiak  azonban  a  szoftverek  illegális  használata  miatt  nagyobb  gazdasági 

veszteségeket szenvednek el (Piracy Study 2007). 

Magyarországon a BSA és az APEH egy megállapodást183 kötött, amely célja a szerzői jog 

megsértéséből eredő adócsalások elleni fellépés. A szerződés tartalmát csak erős civil nyomásra 

hozták nyilvánosságra. „A BSA a megállapodás szerint szerzői jogi kérdésekben nyújt támogatást, 

és  a  szoftverlicenc szerződések informatikai  vonatkozásairól  ad tájékoztatást.”  A BSA viszont 

hatósági jogkörben tüntette fel  magát, amire pedig nincs lehetősége, mivel egyesület,  amely a 

nagy szoftvergyártók érdekeit  védi.  „Az APEH tudomására jutott  nemrégiben,  hogy a  BSA a 

vállalkozóktól a szoftverek nyilvántartására vonatkozó információkat kér, és leveleiben az APEH-

hal kötött együttműködési megállapodásra hivatkozva arról tájékoztatja a gazdasági társaságokat, 

hogy  amennyiben  nem  küldik  meg  társaságuk  szoftvereinek  nyilvántartását,  úgy  gyakorolni 

fogják  az  APEH  és  a  BSA  közötti  együttműködési  szerződésben  rögzített  jogaikat.”184 A 

megállapodás  körüli  viták  ismételten  ráirányították  a  figyelmet  a  szoftverek  bonyolult  jogi 

világára.

183Együttműködési megállapodás az APEH és a BSA között (2007), 
http://www.apeh.hu/data/cms23209/APEH_BSA_megallapodas.pdf

184 Az APEH felszólította a BSA-t az adóhatósággal fenyegető eljárásának megszüntetésére (2007), 
http://www.apeh.hu/archiv/sajto/sajtokozl/apeh_bsa_felszolitas.html
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A  szabadalmak  kérdéskörét  a  korábbi  fejezetben  mélyebben tárgyaltam.  Magyarországnak 

stratégiai  célokból  kifolyólag  a  szabadalmi  vitában  EU  szinten  (is)  a  szoftverszabadalmak 

bevezetése ellen kell fellépnie. Ebben úgy tűnik, a kormányszféra, a civil és tudományos szektor 

is egyetért. 

5.2. Politikai szempontok
„A demokrácia az első nyílt forráskódú alkalmazás.”

(Phil Windley)

A  társadalmi  részvétel  fejlődése  segítheti  a  döntéshozók  felelősségre  vonhatóságát,  a 

társadalmi érdekek azonosítását és megértését. A globális gazdaság kihívásokat, és lehetőségeket 

is kínál egy időben a nemzeteknek. Az országok gazdasági versenyképessége főként az emberi 

erőforrásoktól  függ az  információs  társadalomban.  A kormányzatok  feladata  –  röviden  –   az 

egészséges  gazdasági  környezet  biztosítása,  közjavak  biztosítása  az  állampolgárai  számára,  a 

digitális  szakadék  átfordítása  digitális  lehetőségekké,  amelyek  növelik  a  fejlesztést  és  a 

megoldásokat,  és  a  fejlesztés  iránti  felelősségek.  Az  állam  feladata  tehát  egyrészt  az,  hogy 

biztosítsa az egyének számára a minél racionálisabb döntések meghozatalát, másrészt pedig hogy 

csökkentse a piacon felmerülő tranzakciós költségeket.   Ennek    érdekében    fontos, hogy az 

állam szerepet vállaljon a telekommunikációs, az informatikai és a szállítási infrastruktúrák és 

technológiák fejlesztésében, így ugyanis a piacok működése tökéletesedik.

A személyes adatok védelme

A magánélet és a személyes adatok védelme alkotmányos jog. A kormányzatra hárul azoknak 

a szabályoknak a megalkotása és betartatása, amelyek ezt a jogot biztosítják az állampolgáraik 

számára. Azok a szoftverek, amelyek személyes adatok továbbítására alkalmasak, vagy lehetővé 

teszik számítógépes rendszerek adatainak harmadik fél által végrehajtható módosítását, illetve az 

azokba  való  betekintést  –  a  felhasználó  kimondott  hozzájárulása  nélkül  –  megsértik  az 

állampolgári jogokat. Nem igazolható az az állítás, miszerint a piac az adott viszonyok között 

kellőképpen biztosítani képes az állampolgári jogok védelmét. A szoftverek felhasználásában a 

„hálózati  hatások”  alapelvei  érvényesülnek:  egy  bizonyos  pont  elérése  után  megszűnik  a 

választási  szabadság,  és  az  azonos  programokat  alkalmazó  felhasználók  az  interoperabilitás 

kedvéért egy csoportba gyűlnek. Annak köszönhetően, hogy a nyílt forráskódú szoftvereket több 

ezer  hozzáértő  programozó  vagy  akár  maga  a  végfelhasználó  is  átvizsgálhatja,  nagyobb 

biztonságot nyújtanak az adatok titkos kezelése tekintetében. 
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Digitális állandóság

A kormányzat rengeteg adat (pl. születési anyakönyvi adatok, adózással kapcsolatos adatok, 

szociális  adatok  stb.)  megőrzéséért  felelős.  Létfontosságú,  hogy  az  adatok  hosszú  időn  át  is 

biztonságban megőrződjenek, biztosítva legyen a „digitális állandóság”, anélkül azonban, hogy 

éppen emiatt régi szoftver-verziókat kellene használni. A vezető „dobozos” szoftverek saját régi 

változataikkal való kompatibilitása egyáltalán nem tekinthető garantáltnak, és ez a gyakorlatban 

nem is mindig valósul meg.

Massachusetts  államnak  a  közigazgatásért  és  pénzügyekért  felelős  minisztere,  Erik  Kriss 

találó megjegyzése szerint „az egyik központi kérdés az, hogy miképp biztosítsuk a közadatok 

operációs rendszertől és alkalmazásoktól való függetlenségét hosszú időtávlatban. Az információs 

technológia területén a hosszú táv úgy 18 hónap, a kormányzatban ez körülbelül 300 évet jelent, 

tehát egy kissé különböző távlatban gondolkodunk.” [Informal comments on Open Formats n.d.]

Digitális örökség

A digitális  örökség megőrzésének célja annak biztosítása,  hogy a digitális  formában tárolt 

tudás  és  adatvagyon  hosszú  időn  át  elérhető  maradjon  mindenki  számára.  A  tárolás  és  a 

visszakereshetőség  szempontjából  a  digitális  formára  átalakított  anyagokat  azonos  eljárás  alá 

tartozónak tekinthetjük azokkal, amelyek már eleve elektronikusan keletkeztek. A közös probléma 

mindkét  esetben  olyan  informatikai  eszközök és  szoftverek  létrehozása,  amelyek biztosítják a 

digitális állandóságot.

„A világ digitális örökségét a végleges eltűnés veszélye fenyegeti.  Ehhez hozzájárul az azt 

tartalmazó hardver és szoftver gyors elavulása, bizonytalanság a forrásokkal, felelősségekkel, és a 

fenntartás és megőrzés módszereivel kapcsolatban, valamint a támogató jogi szabályozás hiánya. 

A hozzáállásbeli változások elmaradtak a technológiai változások mögött. A digitális fejlődés túl 

gyorsan és a kormányok és intézmények számára túl költséges módon ment végbe ahhoz, hogy a 

megfelelő  időben  lehessen  megőrzési  stratégiákat  életbe  léptetni.  Az  örökség  gazdasági, 

társadalmi, szellemi és kulturális potenciálját – a jövő építő elemeit – érintő fenyegetéseket még 

mindig nem tudták teljesen megragadni.”185

A „nyílt  kormányzat”  fogalmát az  általam  kidolgozott  keretrendszer  tágan  értelmezi,  az 

átlátható kormányzat mellett, ideértve a közadatokhoz való szabad hozzáférést is.

Közbeszerzések

Az állam fogyasztóként a piacon jelentős hatást tud kifejteni mind a használati módok, mind a 

közpénzek hatékony felhasználása terén.  Magyarországon a  civil  szervezetek  egyre erősebben 

185 Charta a digitális örökség védelméről. (Elfogadva az UNESCO Közgyűlésének 32. ülésszakán, 2003. október 17-
én.) A Magyar UNESCO Bizottság nem hivatalos fordítása, http://www.unesco.hu/index.php?id=508&type=node
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felemelik  szavukat  a  kormányzati  IT  közbeszerzésekkel  kapcsolatosan.  A  szoftverekkel 

kapcsolatos  közbeszerzések  köréből  négy  esetet  emelek  ki,  amelyek  az  értekezés  elméleti 

részében kifejtettekkel szemben a gyakorlatot mutatják.

A kormanyszovivo.hu  portál  megvalósításának  200  millió  forintos  fejlesztési  költsége  a 

kritikák  középpontjába  került,  több  civil  és  szakmai  fórum  is  túlárazottnak  tartotta.  Az  eset 

kapcsán  civil  kezdeményezésként  létrejött  egy  weboldal  (kormanybeszerzo.hu)186,  amely  a 

közpénzekből finanszírozott IT beszerzésekkel kapcsolatos információkat gyűjti össze.

Az  uniós  források  felhasználását  koordináló  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség 

2004-ben  lemondott  a  pályáztatással  kapcsolatos  Egységes  Monitoring  Információs  Rendszer 

(EMIR) továbbfejlesztési jogáról a fejlesztő cég javára. Így azóta kizárólag a fejlesztőnek van 

joga ezt a megoldást továbbfejleszteni, amiért aztán bármennyit elkérhet ismételten az ügyféltől 

vagy a közigazgatás más szereplőitől. 187

„Az IO Kft. és a Magyar Államkincstár (MÁK) még 2002 áprilisában szerződött számlavezető 

rendszer üzemeltetésére és továbbfejlesztésére. A megállapodás értelmében a szoftver valamennyi 

átdolgozási joga a kft.-t illeti meg, vagyis amíg a kincstár használja a programot, nem módosíthat 

rajta önhatalmúlag.  A MÁK azonban 2007. elején felbontotta a szerződést,  ám a programokat 

tovább használta. Az IO Kft. olyan információkat kapott, hogy a szoftvereket átdolgozták. Ezért 

szerettek volna meggyőződni arról, hogy a Magyar Államkincstár betartja-e a megállapodást, és 

valóban nem módosít  a  programon.  Ezért  2007-ben  bírósághoz fordultak,  és  kérték  bizonyos 

programok és dokumentumok kiadását. A Fővárosi Bíróság első fokon elutasította a keresetet, de 

a Fővárosi Ítélőtábla 2008 februárjában felülbírálta azt [..], felszólította továbbá a kincstárt, hogy 

vessen véget a szoftver és a program átdolgozásának. A határozat jogerős, fellebbezésnek helye 

nincs.” 188

A Microsofttal  kapcsolatban több közbeszerzési  eset  is  felmerült.  2008.  elején 25 milliárd 

forintos közbeszerzést írtak ki, „a Microsoft, vagy azzal egyenértékű szoftverek közbeszerzése, 

cseréje,  vétele  és a programokhoz kapcsolódó szolgáltatások” tárgyában.189 A nyílt  forráskódú 

szervezetek közül „Közös fellépés a nyílt szabványok negatív diszkriminálása ellen”190 címmel 

186 Maróy  Ákos  (2008):  Közpénzen  finanszírozott  egyedi  szoftver  fejlesztések  hatásai  címmel  egy  tanulmányt 
publikált.  http://kormanybeszerzo.hu/2008/11/30/kozpenzen-finanszirozott-egyedi-szoftver-fejlesztesek-hatasai-
v02/

187 Az Állami Számvevőszék is  foglalkozott  az esettel  egyik jelentésében. Az eset  bővebb kifejtése a  politikai-
gazdasági sajtóban megtalálható, pl. Verseny nélkül adták a milliárdos állami munkát, http://www.origo.hu/itthon/
20080305-a-nemzeti-fejlesztesi-ugynokseg-es-a-welt-2000-kft-kozotti.html

188 Megjelent a végrehajtó a Magyar Államkincstárnál (2009), 
http://hvg.hu/itthon/20090312_allamkincstar_vegrehajto_szoftver.aspx

189 Az esethez kapcsolódó sajtóhírek: http://www.openskm.com/sajto/index.html
190 Az Open SKM Agency Kft., az ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúcós Kft , valamint a MultiRáció 

Kft. nyilatkozata (2009): „Közös fellépés a nyílt szabványok negatív diszkriminálása ellen”, 
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sajtóközleményt adtak ki. Az eljárást megtámadták, de az ügy bírósági szakasza sem zárult még 

le,  2009-ben  szintén  hasonló  tárgyú  közbeszerzési  felhívás  jelent  meg,  amelyet  rövidesen 

visszavontak.

A  Tisztaszoftver  szerződés  keretében  –  a  Microsoft  a  Miniszterelnöki  Hivatallal  kötött 

megállapodás  értelmében  –  valamennyi  felsőoktatási  intézmény  államilag  finanszírozott 

hallgatója  és  oktatója  jogosult  díjmentesen  a  Microsoft  Windows  frissítés  és  az  Office  2007 

program  használatára  intézményében  és  otthonában  egyaránt.   Valamennyi  magyarországi 

közoktatási  intézmény (óvoda,  általános  iskola,  középiskola,  kollégium,)  jogosult  a  szoftverek 

használatára.191 Az eredetileg 2001-ben megkötött szerződés lejártakor a Microsoft határozottan 

felhívta a figyelmet arra, hogy a lejárat napjával az összes szoftver illegálissá válik, így azokat el 

kell távolítani a gépekről. Ez a gyakorlatban jól mutatja a függőséget és az elméletben tárgyalt 

foglyul  ejtés  stratégiáját  a  Microsoft  részéről.  A program  szerződéseit192 és  anyagi  vonzatait 

tartalmazó  dokumentumokat  a  minisztérium  szintén  sokáig  „üzleti  titokra”  hivatkozva 

visszatartotta.   A  Társaság  a  Szabadságjogokért  (TASZ),  –  akik  az  APEH-BSA szerződés 

nyilvánosságát  is  elérték  –  folytatott  kitartó  kezdeményezést  ezen  szerződések 

megismerhetőségéért.

A közbeszerzések kérdésköre átvezet a gazdasági szempontok területére is.

5.3. Gazdasági szempontok

A gazdasági szempontok közül elsőként a szoftverhasználat költsége merül fel. A költségek 

azonban  a  szoftvereknek  nemcsak  a  beszerzési  árát,  hanem  az  üzemeltetésük  költségeit  is 

magukban foglalják.  A szoftverek esetében fontos mérőszám a tulajdonlás teljes költsége (Total  

http://www.openskm.com/doc/sajtokozlemeny_kozos_fellepes.pdf
191 Tisztaszoftver, http.www.tisztaszoftver.hu 
Szerettem volna bemutatni a Tisztaszoftver szerződéssel kapcsolatos gazdasági számokat, amihez szükséges lett volna 

az  egyedi  licencet  ténylegesen  igénybe  vevő  hallgatók,  illetve  oktatók  számának  rendelkezésre  állása.  A 
számadatokhoz  való  hozzáférés  érdekében  először  a  program  lebonyolításáért  felelős  céghez  fordultam,  de 
telefonon  nem  tudtak  információt  adni,  e-mailes  megkeresésemre  pedig  nem  érkezett  válasz.  (Címzett: 
msinfo@tisztaszoftver.hu, Tárgy: statisztikai adatok kerese, Elküldve: 2009-02-27) A Közlekedési, Hírközlési és 
Energiaügyi  Minisztérium  fordultam  adatigénylésemmel,  onnan  azt  a  választ  kaptam,  hogy  illetékességből 
továbbították a levelem a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzati Központjához. (Feladó: KHEM – 
Ügyfélszolgálat,  Tárgy:  Ikt.sz:  KHEM/2787/3/2009  Tárgy:  Tisztaszoftver  program  Dátum:  2009-03-06)  A 
válaszlevél (Feladó: KHEM – Ügyfélszolgálat, Tárgy: Ikt.sz: KHEM/2787/4/2009 Tárgy: Tisztaszoftver program, 
Dátum: 2009-03-30) csak a közbeszerzés keretszámait tartalmazta, az egyedi licenc igénylésekkel kapcsolatban 
azt választ kaptam, hogy „Az egyedi igénylések során kiállított licensz igénylések adatairól a szerződés XI./ 6 
pontja  értelmében  -  a  szerződés  teljesítése  során  elvégzett  tevékenységek  és  a  projekt  lebonyolítása  során 
megtudott adatok bizalmasak, nem publikálhatók, azok csak a projekt lebonyolítása érdekében használhatóak fel – 
valamint  a  személyes  adatok  védelme  miatt,  nem  áll  módunkban  tájékoztatást  adni.”  Szigorúan  nem 
reprezentatívan saját hallgatóim körében végzett közvélemény-kutatás során a hallgatók körülbelül öt százaléka 
vette igénybe hivatalosan a szoftvereket a program keretében.

192 Milliárdos Microsoft-szerződéseket titkol a GKM és az IRM (2007), http://www.tasz.hu/hu/informacioszabadsag/
92
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Cost of Ownership, TCO). Az, hogy melyik szoftver üzemeltetési költségei a legalacsonyabbak, 

valójában  a  felhasználási  környezettől  és  a  szükségletektől  függ.  Egy  másik  megközelítés  a 

befektetés  megtérülésének  (return  on  investment, ROI)  vizsgálatával  tárja  fel  a  gazdasági 

hatásokat.  Mindkét  esetben  megállapítható  azonban,  hogy  az  eredmények  –  az  előzetesen 

figyelembe vett tényezőktől függően – erősen változóak lehetnek.

A  piacgazdaság  keretei  között  is  előfordulhat,  hogy  a  kormányzatoknak  a  közérdek 

védelmében a törvényi szabályozáson túlmenően is be kell avatkozniuk a piac működésébe. A 

szoftverbeszállítók  monopolizálódó  helyzete  felborítja  a  piac  egyensúlyát,  pénzügyileg 

kiszolgáltatottá  teszi  a  megrendelőt  és  leszűkíti  a  választási  lehetőségeket.  A nyílt  forráskódú 

szoftverek professzionális szereplőként való megjelenése visszahozza a piac egyensúlyát és újra 

kibővíti  a  lehetőségeket.  A kormányzatok szerepe itt  a semlegesség és  a  különböző termékek 

esélyegyenlőségének  megteremtése  lehet,  például  a  közbeszerzések  során.  A  világ  számos 

országában  történtek  kezdeményezések  arra  vonatkozóan,  hogy a  közpénzekből  finanszírozott 

kutatási  és  fejlesztési  programok  eredményeit  nyílt  forráskódú  dokumentációs  licenc  alapján 

kellene kibocsátani. Ez a megoldás, vagy a kettős licencelés lehetővé teszi a kutatási eredmények 

megosztását  és  a  későbbiekben  azok  üzleti  célú  felhasználását  is,  miközben  nagymértékben 

serkenti az innovációt (Wong, 2004). 

Innováció

Az innovációra,  kutatás-fejlesztésre  gyakorolt  hatás  sokrétű  a  nyílt  forráskódú programok 

esetében.  Elsődlegesen  a  nyílt  forráskód  modelljének  alkalmazása  kulcsfontosságú.  A 

tudástermelés és -megosztás területén sokkal hatékonyabb és gyorsabb eredmények érhetők el 

azáltal,  hogy nem kell  újra  feltalálni  egy már  létező  eredményt  egyetlen  kutatónak sem csak 

amiatt, mert a létrejött eredmények elzártan léteznek és nem elérhetőek. Az ezen modell alapján 

végzett  fejlesztések  hasznosulásának  esélye  nagyobb,  mint  a  hagyományos  értelemben  vett 

kutatás-fejlesztési projektek eredményeié.

Munkahelyteremtés

A nyílt  forráskód  üzleti  modellje  hasonló  a  specializált  szolgáltatóiparéhoz,  valamint  a 

jogtudomány, az orvostudomány vagy a mérnöki tudományok területén kialakult modellekhez. A 

kormányzati rendszerek nyílt forráskódú rendszerek felé történő elmozdulásának eredményeként 

több  jól  fizetett  információs  technológiai  munkakör  keletkezik  az  adott  országon  belül.   A 

szoftver-beszerzésre fordított összegek, amelyeket nem külföldi cégeknek fizetnek ki, hanem saját 

fejlesztésű  szoftverekre  költenek  az  országon  belül,  a  jelentős  költségmegtakarítás  mellett 

nyilvánvalóan növelik az állam adóbevételeit is. [Stanco 2003]
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Függőség

A függőség  azt  jelenti,  hogy  a  felhasználó  mennyire  van  kiszolgáltatva  a  szoftver 

szállítójának.  Amíg  a  program  megfelel  a  felhasználó  igényeinek,  nincs  szükség  magára  a 

forráskódra.  Amikor  azonban valamely  felhasználó  változtatni  akar  a  program tulajdonságain, 

illetve az általa nyújtott szolgáltatásokon, a forráskód megváltoztatására is szükség lehet. Ehhez 

nélkülözhetetlen  maga  a  forráskód  és  a  megváltoztatásához  szükséges  engedély.  A  zárt 

szoftvereknél a szoftverfejlesztő tulajdonában van a forráskód és a program re-engineering típusú 

visszafejtése általában tiltott, így a felhasználó nem változtathat magán a forráskódon.  Az ilyen 

jellegű termékcsapdát a felhasználó nem tudja elkerülni, mivel ha egy újabb változat jelenik meg 

a programból, akkor általában kénytelen jelentős összegek ráfordításával frissíteni, vagyis áttérni 

az új változatra.

A  disszertációmban  a  foglyul  ejtés,  a  bezártság  témakörén  belül  tárgyaltam  az 

összefüggéseket.  A függőség szorosan kapcsolódik a biztonság kérdéséhez is. Mint a digitális 

állandóság esetében láthattuk, megfontolást igényel az a kérdés is, hogy mennyire biztonságos 

zárt formátumú állományban tárolni az adatokat. Abban az esetben, ha a cég megszünteti a termék 

forgalmazását,  a  felhasználó  még  kiszolgáltatottabb  helyzetbe  kerülhet.  A szabad  szoftverek 

esetében  a  forráskód  elérhető,  így  könnyen  készíthető  kompatibilis  illesztés  a  már  meglévő 

szoftverekhez, akár évtizedekkel később is. 

5.4. Társadalmi hatások

Az IKT javak elterjedése és használata hatalmas potenciált rejt magában a mindennapi élet 

jobbá  tételére,  az  egészségügy  területétől  kezdve,  az  állampolgároknak  a  döntéshozatali 

mechanizmusokban  való  aktív  részvételéig,  és  a  megfelelő  környezet  biztosítása  esetén  az 

esélyegyenlőség megteremtésében is fontos szerepet játszhat. Az oktatás nagy hatást gyakorol egy 

ország  gazdaságára,  ezért  a  megfelelő  környezet  biztosítása  szempontjából  kulcsfontosságú  a 

kormányzatok szerepe. 

A tudásintenzív  folyamatok  és  az  információ  értékének  felértékelődésével  egy  időben  a 

társadalmi  rétegek  között  újabb  törés  következett  be.  Az  információhoz  „hozzáférők”  és  az 

információhoz  „nem  hozzáférők”  csoportjaira  szakadt  a  társadalom.  Ez  a  törés  az  egyéb 

szempontból is hátrányosabb helyzetben lévő rétegeket érinti elsődlegesen. A „digitális szakadék” 

terminussal illetett társadalmi különbség kialakulásának, illetve mélyülésének megakadályozása 

az  információs  társadalom  korában  új  kihívást  jelent  nemcsak  a  társadalom,  hanem  a 

kormányzatok számára is. 
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A civil  szerveződések  és  csoportosulások kulturális  hagyománya  Kanadában nagyon erős. 

Több  civil  szervezet  is  aktív  részt  vállal  a  nyílt  forráskód  népszerűsítésének  területén.  A 

GOSLING (Getting Open Source Logic INto Governments) nevezetű civil szerveződés a nyílt 

forráskód gondolkodásmódjának bemutatására és átadására törekszik a kormányzati munkában. 

Két  fő  csoportjuk  van  jelenleg,  a  székhelyük  Ottawa  (az  ország  és  a  kormányzati  munka 

fővárosa),  illetve  Toronto  (az  ország  legnagyobb  városa).  Lobbitevékenységük  kiterjed  a 

kormányzat  illetékes  képviselőivel  való  kapcsolattartásra,  tagjainak  rendszeres  találkozóin  túl 

pedig  szinte  minden  fontosabb,  a  nyílt  forráskóddal  kapcsolatos  rendezvényen  képviseltetik 

magukat előadásokkal. 

Oktatás

A digitális írástudás széleskörű megteremtésével a digitális szakadék csökkenthető, s ezáltal a 

munkaerőpiacon való elhelyezkedés is könnyebbé válhat.  Az oktatás területén többnyire komoly 

megfontolás  tárgyát  képezi  a  hallgatóknak  oktatott  szoftverek  beszerzése,  ami  jelentős 

költségekkel jár. Ez két problémát is felvet. Az oktatási intézménynek egyrészt rendelkeznie kell 

az oktatott szoftverrel, megfelelő mennyiségű licenccel ellátott gépre telepítve, másrészt ezeket a 

programokat  a  hallgatók  önálló  munkájához  is  biztosítania  kell,  vagy  az  intézmény  által 

üzemeltetett gépteremben, vagy lehetővé téve a hallgatók számára a szoftver használatát otthoni 

gépükön is. Az általában amúgy is alulfinanszírozással  küzdő oktatási  intézmények számára a 

hagyományos szoftvertermékek esetében mindkét megoldás számottevő költségtöbbletet jelent. 

Az  oktatás  feladata  alapszinten  az  informatikai  írástudás  megteremtésére  kell,  hogy 

irányuljon, absztrakt szinten, pedig az informatikai gondolkodás megteremtésének irányába kell 

hatnia.   Az  informatikai  rendszerszemlélet  hiánya  a  későbbiekben  is  versenyhátrányként 

jelentkezik,  nemcsak  a  munkavállalók  szemszögéből,  de  a  vállalatok  szempontjából  is. 

Elmondható, hogy az informatikai gondolkodás, a problémamegoldás helyett az oktatásban egy-

egy termék oktatása  zajlik.  A hallgatók legtöbb esetben például  nem szövegszerkesztést  vagy 

adatbázis-kezelést tanultak, hanem egy-egy terméket tanulnak meg funkcionális szinten használni. 

Abban az esetben, ha ugyanazt a feladatot kell megoldaniuk egy másik programmal, legtöbbször 

kudarcba fullad a próbálkozás. [Szűts – László 2005] Sok oktatási intézmény azzal indokolja egy 

adott szoftvercsomag oktatását,  hogy ezáltal a hallgatók kész piacképes ismereteket kapnak. A 

szoftverek elavulási ciklusát tekintve, ez a tudás éveken belül erodálódik, és más környezetben 

nem alkalmazható.  Továbbá monokultúra kialakulásához vezet,  ezáltal  hosszú időre bezárva a 

felhasználókat. 

Amint  a  tranzakciós  költségek  részben  már  bemutattam  az  átváltási  költségek, 
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lehetőségköltség, de felhívnám a figyelmet, hogy a zárt forrású szoftverek oktatás által keletkező 

költségeket, valamint ezen oktatás költségeit nem szokta figyelembe venni a szakirodalom. 

Szoftverhasználati szokások

A szoftverhasználattal kapcsolatban megállapítható, hogy a modell-felhasználóként viselkedő 

kormányzatok  az  oktatáson  keresztül  is  befolyásolhatják  a  szoftverhasználati  szokásokat.  A 

kormányzat több megállapodást is kötött a Microsofttal (Campus, Tisztaszoftver Program), ami 

alapján az oktatási intézmények „ingyenesen” használhatják a Microsoft legújabb termékeit. A 

civil  szférának  jelentős  szerepe  van  a  szabad  szoftverek  használatának  és  elterjedésének 

szempontjából.  A  világ  különböző  országaiban  eltérő  erősségű  a  civil  szféra,  és  más-más 

hagyományokkal rendelkezik. Ebből következően a civil szervezetek szerepköre és lehetőségei 

országonként  változóak.  A kanadai  példánál  a  modell  működése  jól  igazolható,  miszerint  a 

kormányzat  is  jelentős  erőforrásokat  fektet  abba,  hogy  a  társadalom  jól  működjön,  és 

képviselőivel és anyagi támogatásával közvetlenül részt vállal a civil szervezetek működtetésében.

A szoftverhasználattal kapcsolatban megállapítható, hogy a modell-felhasználóként viselkedő 

kormányzatok az oktatáson keresztül is befolyásolhatják a szoftverhasználati szokásokat. Fontos 

és  az illegális  szoftverhasználattal  szorosan  összefüggő  kérdés  továbbá  az  is,  hogy  a 

kormányzatok milyen formában biztosítják a kommunikációt és a közérdekű adatok elérhetőségét. 

Sok  felhasználó  nem  tudja,  vagy  nem  akarja  megvásárolni  a  hagyományos  kereskedelmi 

szoftvercsomagokat.  Számukra  a  nyílt  forráskódú  szoftverek  vonzó,  technikailag  és  jogilag 

egyaránt  elfogadható  alternatívát  biztosíthatnak,  és  ezek  alkalmazása  folytán  a  digitális 

megosztottság  is  inkább  csökken,  mint  növekszik.  Az  esélyegyenlőséget  ért  sérelmet 

nehezményezte egy linuxos cég, amely bírósághoz fordult193 az APEH gyakorlatát illetően, mivel 

hivatalos megkeresésükre egyetlen hivatal  sem válaszolt.  A cégek kötelezettek az elektronikus 

adóbevallásra, de ennek a törvényi kötelezettségüknek csak úgy tudnak eleget tenni, ha Microsoft 

operációs  rendszert  használnak,  mivel  az  adóbevallás  elkészítéséhez  szükséges  szoftver  más 

operációs rendszerekre nem elérhető. Ugyanez a probléma jelentkezik a pályázatok esetében, ahol 

például  az elszámolást  szintén elektronikusan kell  elkészíteni,  és  benyújtani  a  pályáztató által 

készített szoftverrel, ami szintén csak Microsoft operációs rendszer alól használható. 

193 A magyarországi  helyzetet  jól  illusztrálja  az  APEH  ABEV  szoftvere,  amely  sokáig  csak  Windows  alapú 
verzióban  volt  elérhető.  Emiatt  nyílt  forráskódú szoftvereket  használó vállalkozások az Alkotmánybírósághoz 
fordultak.  Diszkriminált  Linux?  HVG,  2007.  január  27.,  70-72.  oldal.  A  tiltakozások  hatására  azóta 
platformfüggetlen Java verziókat bocsát ki az APEH, amelyek így már Linuxon is használhatóak.
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5.5. Technikai szempontok

A keretrendszer többi részénél tárgyalt  elemek mindegyikében szerepet játszanak technikai 

jellegű  tényezők  is.  Az  említett  kérdések  egy  része  visszavezethető  technikai  problémákra, 

amelyeknek  a  megoldása  viszont  nem  csupán  technikai  szemléletmódot  kíván.  Bár  a  nyílt 

forráskódú szoftverek fejlesztésének folyamata kaotikusnak tűnik, a gyakorlat azt mutatja, hogy 

maga a végtermék nagyon sok esetben azonos értékű vagy magasabb színvonalú, mint „dobozos” 

versenytársai. A szoftverek megbízhatósága pedig napjainkban és a jövőben is egyre fontosabb 

tényező, hiszen egyre nagyobb mértékben függünk tőlük, befolyásolják a mindennapi életünket 

(is).  A megbízhatóság,  a  teljesítmény  és  a  rendszer  skálázhatósága   olyan  mérhető  technikai 

paraméterek,  amelyeknek  a  segítségével  elvégezhető  két  különböző  rendszer  technikai 

összehasonlítása (Wheeler, 2005), míg a különböző rendszerek funkcionalitása a szoftvertermékek 

esetében is a felhasználók igényeinek és elvárásainak való megfelelés alapján ítélhető meg.

Az interoperabilitás  –  a  kölcsönös  együttműködő-képesség  –  szintje  azt  fejezi  ki,  hogy a 

különböző  gyártóktól  származó  szoftverek  és  hardverek  mennyiben  képesek  egymással 

együttműködni, például azonos protokollok és eljárások használata mellett adatok cseréjének a 

megvalósításával.  Monopólium  kialakulásához  vezethet,  ha  valamelyik  gyártó  termékei  nem 

interoperábilisak. A nyílt forráskódú szoftverek teljes mértékben átvilágíthatóak, s ez megkönnyíti 

működésük  áttekintését  és  megértését.  Az  Európai  Bizottság  állásfoglalása  szerint  az 

együttműködési  képesség  fejlesztésének  a  nyílt  forráskódon  kellene  alapulnia,  és  az  „Európa 

összekapcsolása: az együttműködő-képesség fontossága az e-kormányzati szolgáltatásokért” címet 

viselő  munkaanyagában  hangsúlyozza,  hogy  a  tervezett  európai  együttműködő-képesség 

keretprogramjának  „nyílt  szabványokon  kellene  alapulnia,  és  ösztönöznie  kellene  a  nyílt 

forráskódú szoftverek használatát.” [Linking up Europe... 2003]

Massachusetts  példája  jól  illusztrálja,  hogy  piaci  alapokra  helyezett  kormányzati 

beavatkozással  –  a  vevői  szemszögből  a  nyílt  szabványokat  írták  elő  –  egy  messze  ható 

folyamatot tudtak gerjeszteni, amely a Microsoftot – noha tagadja, hogy ez lett volna a kiváltó 

ok– rá tudta kényszeríteni az irodai programcsomagjának file-formátumainak szabványosítására.

A nyílt  forráskódú  szoftverekhez  nem  jár  támogatás,  ez  azonban  azt  is  jelenti,  hogy  a 

felhasználójuk  nincs  egy  támogató-hálózathoz  kötve,  nem  kell  elfogadnia  annak  az  árait  és 

feltételeit, hanem sok olyan cég vagy szervezet közül választhat, amelyek támogatják a  FLOSS 

felhasználását. Bárki nyújthat támogatást, és a problémákat bárki megoldhatja.

Az informatikai rendszerek az országok kritikus infrastruktúrájává váltak, az energiaellátás, a 
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telekommunikáció, gyakorlatilag valamennyi gazdasági alrendszer, a tőzsde és a közlekedés is 

ezektől a rendszerektől függ. A modern technológia által vezérelt infrastruktúrát ma már nem a 

hagyományos értelemben vett fizikai megsemmisítés veszélye fenyegeti elsődlegesen, hiszen ez 

az  infrastruktúra  távolról  –  elektronikus  úton,  szinte  azonosíthatatlan  módszerekkel  –  kisebb 

csoportok vagy akár egyének által is támadható, megbénítható, sőt megsemmisíthető. Éppen ezért 

kiemelt fontosságú, hogy az ilyen infrastruktúrát mennyire biztonságos megoldásokat alkalmazó 

szoftverekkel üzemeltetik (Steele-Vivas, 1996).

Lokalizáció

Azok  az  országok,  ahol  nem  az  angol  a  hivatalos  nyelv,  az  IKT javak  elterjedése  terén 

hátrányos  helyzetben  vannak,  amennyiben  nem  állnak  rendelkezésükre  a  szoftverek  helyi, 

lokalizált változatai. A lokalizáció fontos része a fordítás, azonban ezen túlmenően szükség van a 

szoftvereknek a helyi kulturális és technikai igényekhez illeszkedő „testre szabására” is. [Wong 

2004]

A kezdeményezések  elemzésében  rámutattam,  hogy  Proenza  (2005)  eredményei  szerint  a 

fejlődő világ – általa vizsgált –  országaiban az IKT felhasználók beszélnek angolul és zárt forrású 

szoftvereket  használnak,  és  noha  az  összes  potenciális  felhasználóhoz  viszonyítva  a  számuk 

alacsony, mégis fontos figyelembe venni őket és a felhasználási szokásaikat, mivel jellemzően ők 

vannak döntési pozícióban. A fejlesztések elmaradása révén, azok a potenciális felhasználók, akik 

egyébként képesek lennének használni az IKT eszközöket,  így nyelvi ismereteik hiánya miatt 

kimaradhatnak az IKT javak használatának hasznaiból. A FLOSS fejlesztések segítenek a nyelvi 

határok áthidalásában, mivel sok önkéntes végzi a lokalizációt saját nyelvi környezetére.
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6. A kutatás új és újszerű eredményei

Első tézis 

 A nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatos prekoncepciók elsősorban a 
kapcsolódó fogalmi rendszerek ismeretének hiányára vezethetőek vissza.

A szoftverekkel összefüggő jogi területek ismerete elégtelen.
A szoftverlicencek szabályozott jogi keretet teremtenek a nyílt forráskódú szoftverek számára is.
A technikai interoperabilitás tökéletes megteremtése érdekében szükséges a nyílt szabványok 
használata.

A kutatás célkitűzései között felállított hipotézis igazolása érdekében a szoftverek területéhez 

kapcsolódó fogalmi rendszereket több szakterülethez kapcsolódóan áttekintettem, létrehoztam egy 

egységes  terminológiát.  Elemeztem  a  szoftverekkel  kapcsolatos  jogi  megközelítésmódot,  és 

rámutattam,  hogy  a  jog  alapjaiban  határozza  meg  a  szoftverek  területét,  mivel  ezek  a 

vonatkozások érintik a szerzői jogi, polgári jogi, büntetőjogi, számviteli, adózás rendjéről szóló, 

vezető  tisztségviselők  felelősségével  kapcsolatban  a  gazdasági  és  polgári  jogi  törvényeket, 

valamint  a  szoftverszabadalmakat  is.  Elemeztem,  hogy  a  szoftverek  különböző  kategóriákba 

történő elhatárolását a felhasználási feltételektől és a hozzájuk kapcsolódó felhasználói jogoktól 

függően tehetjük meg.  Rávilágítottam, hogy a szoftverszabadalmak alapjaiban veszélyeztetik a 

nyílt  forráskódú  fejlesztéseket,  továbbá  feltártam,  hogy  a szabadalmak  bevezetésével  milyen 

hátrányok léphetnek fel. Ismertettem az amerikaitól eltérő európai jogrendszert a szabadalmakkal 

kapcsolatban,  valamint  az  európai  kezdeményezéseket.  Elemeztem  az  interoperabilitás 

kérdéskörét és a nyílt szabványokhoz való kapcsolatát a terminológia teljessé tétele érdekében. Az 

interoperabilitás  megteremtésében  fontos  szerepe  van  a  nyílt  szabványoknak,  a  szabványok a 

formalizált kompatibilitást fejezik ki. Az interoperabilitás műszaki követelményeit a szabványok 

rögzítik,  ezért  áttekintettem  a  szabványok  különböző  típusait.  A  gyakorlatból  vett  példán 

(OOXML) keresztül  illusztráltam a  definíciós problémát –  amelyet az eltérő megközelítésmód 

alkalmazása  jelent  a  nyílt  szabványokkal  kapcsolatosan –   valamint a  nyílt  szabványok 

alkalmazásának szükségességét az interoperabilitás megteremtéséhez. Mivel a szakirodalomban 

nem  áll  rendelkezésre  egy  univerzális,  egyértelmű  és  elfogadott  definíció a  nyílt  szabvány 

meghatározására –  a  rendelkezésre  álló  nagyszámú,  eltérő  területekre fókuszáló  –  egymástól 

eltérő  megközelítésmódot  alkalmazó  definícióikból  megalkottam  az  értekezés  kereteihez 

illeszkedő definíciót.
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A nyílt  szabványra – a definíciók és a különböző megközelítések ötvözésével –  az alábbi 

meghatározást tettem: egy szabványt akkor tekinthetünk teljesen nyílt szabványnak, ha teljesíti az 

alábbi kitételeket:

✔ Szabadon megismerhető és használható;

✔ Szabadon  implementálható,  a  fejlesztése  nyílt  folyamat  eredménye,  bárki  részt  vehet 

benne;

✔ Független a gyártóktól és szállítóktól;

✔ Jogdíjmentes.
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Második tézis

A hálózati gazdaság létrejöttében és alakításában fontos szerepe van a nyílt 
fejlesztői modellnek. A nyílt modell különböző alakváltozata  – az IKT eszközökkel 
együtt – egyrészt kiváltója, másrészt velejárója, katalizátora sőt, eredménye is a 

hálózati gazdaságnak.

A nyílt fejlesztői modell legújabb alakváltozata túllép a fejlesztői közösségeken, befolyással bír a 
gazdaságra,  megváltoztatja  a  társas  kapcsolatokat,  valamint  az  információáramlást és  a 
tudásmegosztást is.
A  hálózati  iparágak  termékeinek  jellemzőivel  meghatározhatóak  a  szoftverekkel  kapcsolatos 
gazdasági karakterisztikák.
A SWOT analízis kiterjesztésével, kettős megközelítésmód alkalmazásával ábrázolhatóak a nyílt 
forráskódú szoftverek előnyei-hátrányai.

Kevéssé  köztudott  az  a  tény,  hogy  az  Internet  működésének  és  felhasználásának  alapjait 

biztosító legtöbb program nyílt fejlesztői modell segítségével valósult meg. A nyílt (fejlesztői) 

modell legújabb  alakváltozatát  a  tömeges részvétel  és  az  együttműködés  jellemzi,  túllépve  a 

fejlesztői  közösségeken.  Rámutattam,  hogy  a tömeges  együttműködésre  épülő  modell 

megváltoztatta a gazdaságot, a társas kapcsolatokat, az információáramlást, a tudásmegosztást. A 

korszak jellemzője, hogy a verseny és az együttműködés együtt jelenik meg: „co-petition”. Az 
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Encyclopædia Britannica, az Encarta és a Wikipedia példáján keresztül igazoltam a nyílt modell 

hatását  az  üzleti modellek változásaira  az információgazdaság  területén.  Az  információs 

gazdaságtan  fenoménját szélesebb  körben  kutatva,  a  hálózati  gazdaságtan  mintázatainak 

csoportosítását vezérfonalként felhasználva, az információs iparág termékjellemzőit alkalmaztam 

a  szoftverek  gazdaságtanának  elemzésére. Igazoltam,  hogy  a  szoftverek  sem  vonhatják  ki 

magukat a közgazdaságtan törvényei alól. 

A nyílt forráskódon alapuló üzleti modellek közül a tisztán nyílt forráskódú modelleken belül 

3 eltérő modellt azonosítottam és elemeztem a méretgazdaságosság szempontjából.

A szoftverrel kapcsolatos költségek elemzésében rámutattam a meglévő modellek (TCO-ROI) 

számszerűsíthetőségének nehézségére, valamint ismertettem a Public ROI kezdeményezést, amely 

a közszektorra vonatkozóan méri a megtérülést.

A  nyílt  forráskódú  szoftverek előnyeinek-hátrányainak  bemutatására,  a  SWOT  analízis 

kiterjesztésére  kidolgoztam  a  szakirodalomra  támaszkodva  egy  kettős  megközelítésű  –  az 

informatikai ipar és a felhasználók szemszögéből – elemezést és ábrázolást. Az ábrázolás, amely a 

szakirodalomban újszerű megközelítésmódot  tartalmaz,  egy ábrán mutatja  be a két  szempontú 

megközelítésmódot, azok közös metszeteivel együtt.  A fő előnye a SWOT analízisnek, a külső 

környezeti hatások fontosságának felismerése és a relatív egyszerűsége a többi modellhez képest. 
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Harmadik tézis

Az állam hagyományos szerepe kiegészül az IKT javakkal összefüggésben.

Az állam nemcsak szabályozóként – hanem tranzakciók résztvevőjeként, vevőként is –  jelen van 
a piacon, így az IKT javak fogyasztójaként saját érdekeit is védenie kell.
Az államnak központi szerepe van a fejlesztési kezdeményezések, és azok sikerességének terén.

A szakirodalom alapján  illusztráltam a  kormányzatok  hagyományos  funkcióit és  szerepét, 

valamint elemeztem az állami beavatkozások melletti érveket és ellenérveket. Az IKT javaknak 

nagy  szerepük  van  a  kormányok  működésének  megváltoztatásában,  például  az  e-kormányzás 

megjelenése terén, így elemzésemben kiemeltem az IKT javak felhasználóiként a kormányzatok 

új funkcióit. Az IKT egyik fő jellemzője, hogy a gyakorlat általában megelőzi a törvényhozást, a 

hálózatok ellenszegülnek a központosított szerkezeteknek, az externáliák rendkívül magasak, ami 

képes  arra,  hogy  nyomást  gyakoroljon  a  kormányzatokra.  Az  értekezés  információ-

gazdaságtanáról szóló részében mutattam rá, hogy a hálózati gazdaság új környezetében az állami 
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szabályozás lehetőségeinek csökkenése mellett a multinacionális vállalatok hatalmának erősödése 

figyelhető meg, noha a gazdaságpolitika intézményes kereteit továbbra is az államok adják. Ezen 

megállapítás igazolására,  illusztrálására az értekezés negyedik fejezetében a Microsoft, mint az 

asztali  számítógépek  operációs  rendszerének  piacán  monopolhelyzetben  lévő  cég  példáját 

ismertetem, amely az információ gazdaságtanának részében definiált „foglyul ejtés” stratégiájával 

próbálja kivédeni a nyílt forráskódú szoftverek térhódítását – a kormányzatok számára nyújtott 

kedvezményeken keresztül igyekezve befolyásolni a döntéseket.

A hagyományos beavatkozás melletti érvektől, illetve ellenérvektől függetlenül állítom, hogy 

a  kormányzatoknak,  mint  fogyasztóknak  saját  érdeküket  és  közpénzből  finanszírozott 

befektetéseik  értékét  és  megtérülését  is  védeniük  kell.  Ez  nem  minősül  a  hagyományos 

értelemben  vett  piaci  beavatkozásnak,  mivel  a  kormányok  szabályozási  funkción keresztül 

elérhető jogszabályalkotást, illetve a semleges közbeszerzési politikát foglalja magába. 

Napjainkban  egyre  fontosabbá  válik  az  a  kérdés,  hogy  a  modern  IKT eszközök  milyen 

mértékben  válnak  a  hétköznapi  élet  szerves  részéve,  milyen  gyors  ezeknek  az  elterjedése, 

valamint  a  társadalom  tagjai  milyen  hozzáférési  eséllyel  és  milyen  használati  attitűdökkel 

rendelkeznek. A hozzáférési  és a szabályozási  környezet létrehozásában, valamint a használati 

magatartásformák kialakításában fontos szerep hárul a kormányzatokra. 

Elemzésemben  feltártam,  hogy  a  kormányzatokra  vezető  szerep  hárul  a  megfelelő  IKT 

környezet megteremtése területén. Azon túlmenően, hogy megpróbálják közvetlenül befolyásolni 

az  IKT 4  fő  szegmensét:  humán  erőforrások,  pénzügyi  eszközök,  hazai  és  nemzetközi  piaci 

feltételek  területét.  Ezen túlmenően  kiemelten  fontos  a  nemzeti  prioritás  előtérbe  helyezése, 

jövőkép kialakítása,  az IKT eszközök  adaptálása, projektek indítása a kormányszerveknél és a 

közszektorban, például az e-kormányzás népszerűsítésével – ezáltal a modell viselkedés a piaci 

folyamatokat erősítő tényezővé válik.
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Negyedik tézis

A FLOSS használatára irányuló kezdeményezésekre jelentős befolyással bír a 
meglévő IKT rendszerek fejlettsége.

Az informatika  legkorábbi  és  legnagyobb  felhasználói  a  kormányzatok  és  a hatáskörükbe 

tartozó  intézmények  voltak.  A  világ  országainak  eltérő  fejlettsége  azonban  az  IKT  javak 

infrastruktúrájának kialakításában is a meglévő fejlettségbeli mintázatokat követi, így a FLOSS 

kezdeményezésekre  jelentősen  hat  a  meglévő  IKT  infrastruktúra  fejlettsége,  nagymértékben 

meghatározva  a  célokat  és  a  lehetőségeket  a  kezdeményezések  területén.  Az  értekezésben 

bemutatott esettanulmányokkal illusztráltam a megközelítés-módbeli különbségeket. 

Példaként kiemelem a primer kutatásaimat, amelyek alátámasztják, de inkább csak érzékleteik 

a megközelítésbeli különbségeket. A fejlett  országok esetében a kanadai kormány informatikai 

vezetőjével  folytatott  interjúm alkalmával  elmondta,  hogy  a  nyílt  szabványokra  helyezik  a 

hangsúlyt,  nem  a  nyílt  forráskódra.  A  fejlődő  országok  esetében  éveken  keresztül  volt 

lehetőségem  nyomon  követni  a  fejlesztési  kezdeményezéseket,  miután  meghívást  kaptam a 

FOSS - Policy and Development Implications Fórumán való részvételre. Az esettanulmányok és a 

fejlesztési kezdeményezések azonosítása során megerősítést nyert, hogy a fejlett országokban az 

IKT infrastruktúra nagyrészt kiépült, az üzemeltetésben képzett szakemberek dolgoznak. Ezekben 

az országokban a migrációra, a nyílt szabványokra, a párhuzamosan meglévő rendszerekkel való 

együttműködésre,  az  új  közbeszerzésekre  helyeződik  a  hangsúly  a  FLOSS politikák  terén.  A 

fejlődő  országok  esetében,  ahol  az  IKT  infrastruktúra  még  nem  épült  ki  teljesen,  a 

kapacitásnövelésre,  a  jogi  kérdésekre  helyezik  a  hangsúlyt  annak  érdekében,  hogy  az 

infrastruktúra kialakítása már a korai szakasztól kezdve FLOSS alapokon nyugodjon. 
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Ötödik tézis

A szoftverhasználati preferenciák által érintett és befolyásolt területek 
összefoglalhatóak az L-PEST konceptuális keretrendszerében.

A  kutatás  során  feltárt  területek  szintetizálásaként  a  PEST  elemzés  kiterjesztésével 

kidolgoztam az L-PEST konceptuális keretrendszert, amely az értekezés korábbi részeiben feltárt 

területek szintetizálása, összefoglaló ábrázolása a kormányzati szoftver-preferenciák hatásai által 

érintett területeknek.  Az L-PEST keretrendszert képez a komplex hatások vizsgálatához. Ezáltal 

bemutatom, hogy a közszféra szélesebb körben gyakorol hatást a szoftverhasználati szokásokra az 

oktatás, ügyintézés és saját fogyasztása által. 

A keretrendszer megalkotásához felhasználtam a nemzetközi esettanulmányokat,  amelyeket 

beillesztettem az információ gazdaságtanába, valamint az állami szerepekről az értekezés korábbi 

fejezeteiben bemutatott keretbe. A keretrendszer bemutatásánál magyarországi eseteket dolgoztam 

fel, így érzékeltetve a gyakorlati alkalmazhatóságát és használhatóságát.

A  jogi  környezet hatással  van a politikai  életre,  a gazdaságra,  a társadalom egészére,  és a 

technológiai kérdéseket is szabályozza, ezért mintegy a saját jellemzőin túlmutatóan körülöleli a 

többi összetevőt. 

A politikai szempontokat a kormányzatok funkcióival és kötelezettségeivel összefüggésében 

tettem  vizsgálat  tárgyává  az  értekezésemben,  a  keretrendszerben  összefoglalva  az  érintett 

területeket.  A társadalmi részvétel fejlődése segítheti a döntéshozók felelősségre vonhatóságát, a 

társadalmi  érdekek  azonosítását  és  megértését. A kormányzatok  feladata  –  röviden  –   az 

egészséges  gazdasági  környezet  biztosítása,  közjavak  biztosítása  az  állampolgárai  számára,  a 

digitális  szakadék  átfordítása  digitális  lehetőségekké  –  amelyek  növelik  a  fejlesztést  és  a 

megoldásokat – és a fejlesztés iránti felelősségek.

A gazdasági  szempontok közül elsőként a szoftverhasználat költsége merül fel. A költségek 

azonban  a  szoftvereknek  nemcsak  a  beszerzési  árát,  hanem  az  üzemeltetésük  költségeit  is 

magukban foglalják. A szoftverbeszállítók monopolizálódó helyzete felborítja a piac egyensúlyát, 

pénzügyileg kiszolgáltatottá teszi a megrendelőt, és leszűkíti a választási lehetőségeket. A hármas 

tézisben  bemutattam,  hogy  az  államnak,  mint  az  IKT javak  fogyasztójának  saját  érdekeit  is 

védenie  kell,  ezen  túlmenően  viszont  a  piacgazdaság  keretei  között  is  előfordulhat,  hogy  a 

kormányzatoknak  a  közérdek  védelmében  a  törvényi  szabályozáson  túlmenően  is  be  kell 

avatkozniuk  a  piac  működésébe.  A kormányzatok  szerepe  itt  a  semlegesség  és  a  különböző 

termékek esélyegyenlőségének megteremtése lehet, például a közbeszerzések során. 

A társadalmi hatásokat tekintve az IKT javak elterjedése és használata hatalmas potenciált rejt 
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magában a mindennapi élet jobbá tételére, az egészségügy területétől kezdve az állampolgároknak 

a döntéshozatali mechanizmusokban való aktív részvételéig, és a megfelelő környezet biztosítása 

esetén az esélyegyenlőség megteremtésében is fontos szerepet játszhat. Az oktatás nagy hatást 

gyakorol  egy  ország  gazdaságára,  ezért  a  megfelelő  környezet  biztosítása  szempontjából 

kulcsfontosságú  a  kormányzatok  szerepe.  A szoftverhasználattal  kapcsolatban  megállapítható, 

hogy a modell-felhasználóként viselkedő kormányzatok az oktatáson keresztül is befolyásolhatják 

a szoftverhasználati szokásokat.

Az említett kérdések egy része visszavezethető technikai  jellegű problémákra, amelyeknek a 

megoldása viszont nem csupán technikai szemléletmódot kíván. Bár a nyílt forráskódú szoftverek 

fejlesztésének  folyamata  kaotikusnak  tűnik,  a  gyakorlat  azt  mutatja,  hogy  maga  a  végtermék 

nagyon sok esetben azonos értékű vagy magasabb színvonalú, mint „dobozos” versenytársai.
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7. Kutatások gyakorlati alkalmazhatósága 
A központi  kormányzati  kezdeményezések  hatásainak  vizsgálatára  ez  a  típusú  komplex 

megközelítés,  amely  a  jogi,  politikai,  gazdasági,  társadalmi  és  technikai  hatásokat  együttesen 

tárgyalja, újszerű. Az egyes különálló területek irodalma sokrétű, de általánosságban elmondható, 

hogy  csak  egy-egy  részterületre  koncentrálnak. A  keretrendszer  további  fejlesztésével, 

átalakításával az egyes területek kölcsönös egymásra hatásának mélyebb elemzése és értékelése 

válhat valóra. Az eredmények arra mindenképpen ráirányítják a figyelmet, hogy a kormányzati 

kezdeményezések  hatásai  önmagukban  nem  értékelhetőek,  a  politika  által  érintett  területek 

keretrendszer általi feltárásával szélesebb körű elemzést tesznek lehetővé.

Az IEEE Transactions on Professional Communication194 folyóirat 2009. márciusi számában a 

Handbook of Research on Open Source Software könyvről megjelent értékelésben az L-PEST 

kapcsán megjegyezték, hogy erős alapul szolgálhat a további kutatásokhoz.

További  munkával,  a  gyakorlatba  átültethető  ajánlások  megfogalmazásával,  a 

helyzetelemzésre  épülő  forgatókönyvek  kidolgozásával  a  kutatás  gyakorlati  hasznosulása  is 

elérhető célként fogalmazódik meg.

194 IEEE Transactions on Professional Communication, Vol. 52, No.1, March 2009, p. 111
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A nyílt  forráskódú  szoftverekkel  kapcsolatos  tudományos  kutatások  területe  dinamikusan 

változik,  növekszik.  A változásoknak megfelelően ezen kutatás eredményei a terület  jelenlegi 

állapotát  tükrözik.  A fejlődés  azonban  nem  áll  meg,  az  IKT  eszközök  a  Moore  törvénnyel 

összhangban  fejlődnek.  Az  elterjedő  technológiák  kutatási  területként  történő  kiterjesztése 

mindenképpen szükséges. 

A technológia gyors változásai miatt a korai adaptálók nem biztos, hogy jól járnak, illetve 

hogy 1-1 technológia ténylegesen az elvárt dolgoknak megfelelően fog működni. Amint erről a 

konvergencia  részben  is  írtam,  két  termék  ötvözése  nem biztos,  hogy kielégíti  a  felhasználói 

igényeket. Jó néhány olyan IKT termék ismert, amely nem, vagy csak évekkel később ért el piaci 

sikereket. 

A Gartner piackutató 2008-as előrejelzésében 2009-re vonatkozóan a 10 stratégiai technológia 

között említi a cloud computing-ot, a virtualizációt, a Web-orientált architektúrákat, valamint a 

„zöld” IT előretörését. [Gartner 2008]

A  kutatás  lehetséges  további  irányainak  meghatározásakor,  az  új  technológiák 

számbavételekor  egy  korai  technológiai  koncepció,  a  hálózati  PC  jutott  eszembe,  amelynek 

alapgondolata  az  1990-es  évek  közepére  nyúlik  vissza.  Egy  kutatást  lefolytatva  a  témában 

feltártam az összefüggéseket és kapcsolódásokat. Az eredmény azt mutatta, hogy a most elterjedő 

technológiák  ebből  –  a  piaci  sikereket  soha  el  nem  érő  és  feledésbe  merülő  –  technológiai 

gondolatból eredeztethetőek. 

1995-ben a Sun a Web lehetőségeinek kibővítésére hozta létre a Java programozási nyelvet. A 

Java központi tulajdonsága a platformfüggetlenség, azaz a Java programok futtatása nem függ az 

operációs  rendszertől195.  Az  alapkoncepciót  az  Oracle196 kiterjesztette,  létrehozva  a  Network 

Computer  (NC),  azaz  hálózati  számítógép  fogalmát.197 A  hálózati  számítógép  olyan  olcsó, 

195 A  Microsoft  létrehozva  a  saját  termékét  platformfüggő  sajátságokat  adott  a  Java  nyelvhez,  ezáltal 
inkompatibilissé téve azt a Sun termékével. Mivel a Sun licence ragaszkodott a különböző Java implemetációk 
összeférhetőségéhez,  ezért  az  eset  perrel  végződött.  A  bíróság  20  millió  dollár  kártérítésre  és  a  sajátos 
tulajdonságok visszavonására kötelezte a Microsoftot.

2006 novemberében a Sun Microsystems a GPL licenc alatt nyílt forráskódúvá tette a Java-t. A kód 95 százalékát 
tudta megnyitni a cég, mivel egyes partnerek nem voltak hajlandók egyeztetni az általuk birtokolt technológiákról. 
A Sun ezért úgy döntött, hogy az alapoktól kezdve újraírja ezeket a komponenseket, ami mintegy két évet vett 
igénybe, így ma már teljesen nyílt forráskódúvá vált a Java.

196 Az már csak külön érdekesség – amint korábban már bemutattam, – hogy az Oracle és a Sun Microsystems 2009. 
április 20-án bejelentette, hogy végleges megállapodást kötöttek, amelynek értelmében az Oracle megvásárolja a 
Sun-t.

197 Az alapgondolat a TCO csökkentének igényére vezethető vissza, amit úgy tartottak megvalósíthatónak, hogy az 
NC-terminálok  központi  szervereken  tárolt,  a  hálózaton  keresztül  elérhető  Java-alkalmazásokat  futtatnak, 
megspórolva a helyi merevlemezeket, illetve a programok telepítésével járó gondokat.
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leegyszerűsített  kliensgép,  amely  az  operációs  rendszert,  és  az  alkalmazásokat  a  hálózatról 

futtatja.198 A Microsoft először támadta az elgondolást, mivel ebből a koncepcióból hiányoztak a 

Microsoft programjai, majd előállt a saját NetPC199 ötletével, amely szerint a felhasználó ingyen 

tölthetne le minden programot egy központi szerverparkból, hogy aztán a tényleges használatuk 

után fizessen.

A forradalminak tűnő ötlet aztán főleg sávszélesség gondok, illetve a személyi számítógépek 

árának nagyarányú mérséklődése miatt elsikkadt.200 A hálózati számítógép alapgondolata azonban 

letette egy architektúra alapjait. 

A „cloud computing” („számítási felhő”)201 koncepció lényege, hogy az ügyfélnek nem kell 

foglalkoznia  egy  komplex  IT-rendszer  kidolgozásával  és  implementációjával,  nem  kell 

beruházásokat eszközölnie, helyette szolgáltatásként veszi igénybe az igényelt funkciókat.

Számos  cloud computing  fejlesztés  a  GRID202 technológián  alapul,  a  cloud computingnak 

azonban  saját  karakterisztikái  vannak.  Vaquero  et.  al.  (2009)  cikkükben  számos  definíciót 

sorolnak fel a számítási felhőre és a GRID-re, összehasonlítva azok tartalmát. Attól függően, hogy 

a kapacitás mire irányul, három típust különböztetnek meg. 

Az  infrastruktúra,  mint  szolgáltatás  (Infrastructure  as  a  Service  –  IaaS)  amelynek 

kulcsfontosságú  alkotóeleme  a  virtualizáció.203 A platform,  mint  szolgáltatás  (Platform  as  a 

Service  –  PaaS)  olyan  szolgáltatási  platform,  amely  komplett  futtatási  környezetként, 

szolgáltatásként vehető igénybe.  Egy jól  ismert  példa a Google App Engine.  A szoftver,  mint 

szolgáltatás (Software as a Service – SaaS) esetében a szoftvert nem a felhasználónál telepítik, 

hanem egy központi szerveren érhető el internetkapcsolat segítségével. Ilyen koncepció például a 

Google szövegszerkesztője. 

A cloud  technológia  egyik  lényegi  eleme,  hogy  az  egyes  szolgáltatásokat,  a  szoftverek 

198 „Ha az alkalmazások – a böngésző kivételével – egy távoli webszerveren vannak, a felhasználónak csak egy 
olcsó internetelérési eszközre van szüksége.” – mondta Larry Ellison az Oracle vezetője 2000-ben. Ellison még 
mindig a hálózati számítógép mellett kardoskodik (2000), http://computerworld.hu/ellison-meg-mindig-halozati-
szamitogep-mellett-kardoskodik.html

199 Vendors do NetPC vision thing at Comdex (1996), http://news.cnet.com/Vendors-do-NetPC-vision-thing-at-
Comdex/2100-1001_3-248824.html 

Intel, Microsoft detail NetPC specifications (1997) http://sunsite.uakom.sk/sunworldonline/swol-03-1997/swol-03-
netpc.html

200 Az Oracle World 2002-es konferenciáján már az adatbázisoké és az alkalmazáskiszolgálóké volt  a főszerep. 
Olcsóbb és gyorsabb, Oracle fürtökben (2002) http://hirek.prim.hu/cikk/28004/

201 Maga a fogalom 1960-ig vezethető vissza,  amikor  John McCarthy  amellett  érvelt,  hogy a  számítástechnika 
egyfajta közüzemi szolgáltatássá váljon. 

202 A GRID: elosztott számítás és adattárolás. A gyakorlatban minden számítási felhő egyben GRID, de nem minden 
grid menedzselhető „felhőszerű” módon. A GRID számítástechnika kulcsa a „köztes réteg” kifejlesztése, ez az a 
szoftver, ami összehangolja és integrálja az elkülönült számítógépi egységeket, melyeket a GRID foglal magába.

203 A virtualizáció lényege, hogy a technológia használatával  platformfüggetlen „keretrendszert” lehet  létrehozni 
különböző  operációs  rendszerek  működtetésére  úgy,  hogy  az  egyes  virtuális  gépek  akár  egyetlen  hardveren 
futhatnak egymással párhuzamosan, miközben felhasználóik mit sem érzékelnek a megosztottságból.
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működését függetleníti a hardveres háttértől.  A következő lépés az, hogy az adatokat feldolgozó 

nagy alkalmazások is az interneten vannak, a saját eszközön csak egy kis terjedelmű, ún. kliens-

alkalmazás fut.204 A cloud computing területére sok nagy gyártó is csak most lépett be, így ez még 

ténylegesen a jövő technológiája, ami már ma is elérhető.205 

A  modern,  szolgáltatás  alapú  architektúrák  (SOA  –  Service  Oriented  Architecture)   a 

különböző  üzleti  folyamatok  integrálásának  keretrendszere,  és  azt  kiszolgáló  informatikai 

infrastruktúra. A különálló folyamatokra bontott vállalati informatikai rendszert és a kapcsolódó 

folyamatokat akár eltérő forrásból származó, egymáshoz kapcsolódó komponensekkel fedik le. A 

komponensek közé a tevékenységüket összefogó univerzális illesztőfelület kell, ez a middleware. 

A SOA megvalósítása a leggyakrabban olyan webszolgáltatások segítségével történik, amelyek 

szabványos adatátviteli eljárások, kódolások és protokollok segítségével folytatnak adatcserét. A 

webszolgáltatások  segítségével  tetszőleges  platformra  épülő  számítógépes  rendszerek 

kommunikálhatnak egymással, ezért egy sor alkalmazásintegrációs feladatnál használják őket – a 

kormányzatok számára is megteremtheti az interoperabilitást – mind az adott szervezet határain 

belül, mind azon kívül.

A cloud computing a válság egyik népszerű IT-s témája lett. Az „Open Cloud Manifesto”206 

kiáltvány  a  „felhő”  nyitottsága  mellett  érvel,  rámutatva  a  zárt  technológiák  veszélyeire  és 

hátrányaira. Talán ez is az oka, hogy a Google és a Microsoft nem írta alá a kiáltványt.

A Cloud technológia a közgazdászok figyelmét is felkeltette. A Berkley-n működő RAD Lab 

kutatócsoportjának  legújabb  technikai  jelentése  körvonalazza  a  szerzők  nézeteit  a  cloud 

computing elterjedésének hatásairól, az akadályokról, és a hosszú távú hatásokról. [Armbrust et. 

al. 2009]

A számítási  felhő  a  kormányzatok  figyelmét  sem kerülte  el  [Gross  2008,  Raths  2008a], 

azonban legalábbis jelenleg szkeptikusak maradtak a témával kapcsolatban, elsősorban biztonsági 

megfontolások  és  problémák  miatt.  [Raths  2008b]  A biztonsági  kérdésekre  több  szakértő  is 

felhívja a figyelmet.207

Látható,  hogy ezen  technológiák  annak  ellenére,  hogy az  alapgondolatok  sokszor  még  az 

internet  megjelenésének  előtti  időkre  tehetőek,  a  közigazgatás  általi  használatra  még  nem 

204 HP Labs: Cloud computing: új trend az informatikában (2008), 
http://h30458.www3.hp.com/hu/hu/smb/685552.html

205 Számítási felhő, az internet jövője (2008), http://www.sg.hu/cikkek/61730
206 Open Cloud Manifesto, http://opencloudmanifesto.org/
207 „Richard Stallman, a Free Software Alapítvány elnöke és a GNU nyílt forráskódú operációs rendszer kifejlesztője 

szerint az ehhez hasonló megoldások csapdát állítanak a felhasználóknak, akik a zárt rendszerekbe bejelentkeznek, 
használják azok szolgáltatásait, ám az idő múlásával ez egyre többe fog nekik kerülni. Szerinte az emberek akkor 
járnak jól, ha saját gépeiken tartják az adataikat.” Felhősödő hálózatok - hova lesznek az adatok a gépünkről? 
(2008) http://hvg.hu/print/20081110_virtualizacio_cloud_computing_.aspx
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kiforrottak,  és  elterjedésük  a  következő  években  várható.  A  technológia  fejlődésével  és 

változásával azonban ezekre a területekre is ki lehet terjeszteni a kutatást.

A kutatás  rávilágított  azokra  a  területekre  is,  ahol  a  kormányzati  preferenciáknak  fontos 

szerepe  van  az  interoperabilitás  megteremtésében.  A  további  vizsgálat  kiterjeszthető  a 

kormányzattal az elektronikus közigazgatáson keresztül kapcsolatba kerülő felekre, interakcióikra. 

Mit tehet az a fél, aki a kormányzati rendszerek miatt nem tud kapcsolatba lépni a kormányzattal? 

Gondoljunk  itt  azokra  a  nem  szabványos,  egyedi  zárt  forrású  alkalmazásokra,  amelyek 

használatára adott esetben törvényi szabályozással vannak rákényszerítve a felhasználók, de azok 

használata számukra csak további indokolatlan költségekkel érhetőek el. 

Az L-PEST keretrendszer feltárta és összefoglalta a kormányzati  szoftverpreferenciák és a 

használat által érintett területeket, csoportba foglalva azokat. Amint a Gartner (2008) jelentés is a 

„zöld  IT”  előretörését  prognosztizálja  az  esettanulmányok  között  feldolgozott  brazíliai  példa, 

valamint a SPAM-ek küldésével, és szűrésével kapcsolatos energiafelhasználás tanulmánya is azt 

mutatja,  hogy  a  környezetvédelem kérdésköre  is  kezd  kiemelt  figyelmet  kapni  az  IKT javak 

területén. Így a PESTEL elemzéshez hasonlóan, azzal megegyező elnevezésű keretrendszerbe is 

befoglalhatóvá válnak az értekezésben feltárt területek és összefüggések.
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A disszertáció  több,  mint  öt  éves  kutatás  eredményeként  született  meg.  Nem  a  kutatás 

lezárásaként, hanem annak egyik mérföldköveként,  hiszen a kutatást tovább kívánom folytatni 

ezen a dinamikusan változó és fejlődő területen. 

A  nyílt  forráskódú  szoftverek  kormányzatok  általi  használatának  kérdésköre  nehezen 

meghatározható terület,  főként  a kapcsolódó nagyszámú terület  mélyreható ismerete  nélkül.  A 

szakirodalomban a fogalmak keveredése figyelhető meg, ami gyakorlati szinten nem feltétlenül 

jelentene  problémát,  de  a  tudományos  vizsgálat  és  a  későbbi  eredmények  értékelése 

szempontjából fontos a fogalmak pontos meghatározása. 

A témával kapcsolatosan mindenkinek van valamilyen elképzelése, véleménye. Ezek azonban 

legtöbbször ideológiai vagy pusztán a beszerzési költségeket figyelembe vevő nézetek. 

A kutatással  a  kormányzatok  által  használt,  illetve  támogatott  szoftverek  szélesebb  körű 

társadalmi-gazdasági hatásainak, a  nyílt forráskódú szoftverek összetett jelenségének sokoldalú, 

ugyanakkor  egy  egységes,  átfogó  elméleti  és  multidiszciplináris  keretrendszerben  történő 

feltárása,  megjelenítése volt  a célom.  Remélem, hogy munkám a területen kutatók számára is 

hasznos  kontribúció  lehet,  valamint  a  téma  iránt  érdeklődő,  vagy  éppen  érintett  döntéshozók 

számára is szélesebb spektrumra kiterjedő helyzetelemzést nyújthat. 

A migráció sikertelenségének okai nem a FLOSS modellben,  hanem a kivitelezésben és a 

kedvezőtlen környezeti hatásokban, a negatív externáliákban keresendőek.

Minden  kormányzati,  gazdaságpolitikai  döntésnek,  így  a  szoftverek  beszerzésének  és 

használatának is hosszabb távú hatásai jelentkeznek. Ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni a 

döntések meghozatalakor.

A hálózati gazdaság és az információk speciális gazdaságtanának ismerete nélkül nem lehet 

komplex  környezetbe  helyezni  a  döntések  vizsgálatát.  A  szabad  szoftverek  ideológiai 

alapgondolata a szabadság volt. A kormányok is ráébredtek lassan, hogy költséges befektetéseik 

megtérülésére nem számíthatnak, a karbantartási költségek növekedésére viszont igen.

Kutatásommal  rávilágítottam,  hogy  a  kormányzati  kezdeményezéseket  a  nyílt  forráskód 

területén nem lehet önmagukban vizsgálni, valamint az L-PEST keretrendszerrel jól érzékeltethető 

az érintett területek számossága.

A kormányok az  IKT piacon több szerepkörben jelennek meg.  Nemcsak,  a  hagyományos 

állam szerepeit betöltve a jogi környezet alakítóiként, az allokációs funkciót ellátva – például a 

közjavak létrehozóiként –, a gazdaság és az ország versenyképességének, illetve a társadalmi jólét 
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Összefoglalás

biztosítójaként,  hanem az IKT javak fogyasztóiként  is  megjelennek. Ezeket a tényezőket és a 

rájuk ható környezetet foglaltam össze az L-PEST keretrendszerben. A cél egy olyan egységes 

keretrendszer  megalkotása  volt,  amely  bemutatja  a  kormányzatok  szoftver-preferenciával 

kapcsolatos döntéseinek hatásait.

A nyílt forráskódú szoftverek használata mellett rengeteg stratégiai, üzletpolitikai, gazdasági 

érv szól mind a kormányzati szféra, mind az elektronikus kormányzat fejlesztése, az oktatás, mind 

pedig a magánfelhasználók esetében is. [László – Rab 2005]

Láthattuk,  hogy  nagyon  összetett  kép  rajzolódik  ki,  a  szabad/nyílt  forráskódú  (FLOSS) 

szoftverek  használatával  kapcsolatban.  Végezetül  összefoglalva  azokat  a  területeket  és 

lehetőségeket, amelyek a FLOSS sikeres alkalmazásával kapcsolatba hozhatóak:

✔ Elérhető  a  kormányzati,  állami  és  költségvetési  intézmények  informatikai  eszköz 

ellátottságának és az ezek által nyújtott szolgáltatások minőségének javulása a kiszolgáló 

hardverpark (munkaállomások, szerverek) drasztikus megújítása nélkül is, ezáltal,

✔ Nagyarányú TCO csökkenés a kormányzati informatikában és az önkormányzatoknál;

✔ Biztosítható az informatikai rendszerek biztonságának növekedése a nyílt szabványok és a 

nyílt forráskódú fejlesztések segítségével;

✔ Biztosítható a kormányzati szoftverek átláthatósága, ellenőrizhetősége;

✔ Biztosítható a digitális állandóság (az adatok hosszú távon is biztosított elérhetősége);

✔ Könnyebben biztosítható az interoperabilitás;

✔ Negatív  hálózati  externáliák  csökkentése,  függetlenedés  monopolhelyzetre  törekedő 

szoftvercégektől;

✔ Elérhető a szoftverpiac többszereplőssé válása, életerősebbé tétele;

✔ A helyi  kis-  és  középvállalkozások fokozottabb támogatása a  multinacionális  cégekkel 

szemben;

✔ Az  előző  három  hatás  pozitív  externáliájaként  munkahely-teremtési  lehetőség,  ezáltal 

növelve a hazai foglalkoztatottságot, növekvő adóbevételek jelentkezése;

✔ Az  oktatás  területén  az  informatikai  gondolkodás,  digitális  írástudás  megteremtése  a 

specifikus  alkalmazás-ismeret  helyett,  a  fejlesztésben  felhasználható  mint  tananyag  és 

mint segédeszköz, ezzel hosszú távú stratégiai céloknak ad teret;

✔ Növelhető az innovációs tőke.

A felsorolásból is jól látható, hogy a további mélyebb, analitikus kutatási területek számos 

irányba vezetnek. 
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1. melléklet: Nyílt forráskód definíciója

1. Szabad terjeszthetőség

A licenc  nem  korlátozhatja  a  szoftver  értékesítését  vagy  továbbadását  több,  különböző 

forrásból származó programot tartalmazó gyűjtemény elemeként. A licenc nem követelhet meg 

ilyen jellegű terjesztés vagy eladás után fizetendő jogdíjat, egyéb díjat vagy illetéket.

2. A forráskód elérhetősége

A programnak tartalmaznia  kell  a  forráskódot  is,  valamint  engednie kell  a  forráskód és  a 

lefordított,  futtatható  kód terjesztését  is.  Ha a  terméket  a  forráskód nélkül  terjesztik,  akkor  a 

forráskódnak méltányos áron elérhetőnek kell lennie (az ár nem lehet magasabb, mint a másolás 

indokolt  költsége).  Ajánlott,  hogy  a  forráskódot  az  Interneten  külön  díj  nélkül  letölthetően 

közzétegyék. A forráskód formája olyan legyen, ahogyan azt egy programozó írná. Szándékosan 

összekuszált forráskód nem engedélyezett.  A forráskód nem lehet semmiféle köztes formátum, 

például előfeldolgozó (preprocesszor) vagy kódátalakító (transzlátor) kimenete.

3. Származtatott művek létrehozásának engedélyezése

A licencnek  lehetővé  kell  tennie  a  módosításokat  és  a  származtatott  művek  előállítását, 

valamint ezek terjesztését az eredeti program licencével megegyező feltételek mellett.

4. A szerző forráskódjának sértetlenségének biztosítása

A  licenc  csak  abban  az  esetben  korlátozhatja  a  módosított  forráskód  terjesztését,  ha 

megengedi,  hogy  a  forráskódot  a  fordításkori  változtatásokat  szolgáló  módosító  „patch”-

állományokkal együtt terjesszék. A licenc megkövetelheti, hogy a származtatott műveknek más 

nevet vagy verziószámot adjanak.

5. Személyek vagy csoportok megkülönböztetésének tilalma

A licenc nem tehet megkülönböztetést személyek vagy személyek csoportjai tekintetében.

6. Különböző felhasználási területek megkülönböztetésének tilalma

A licenc nem korlátozhatja a program használatának területét vagy szándékát. Például nem 

korlátozható az üzleti célok megvalósítására, vagy genetikai kutatás céljára történő felhasználás.

7. A licenc terjeszthetősége

A program felhasználását  illető jogoknak bármiféle külön engedélyezési  eljárás nélkül kell 

vonatkozniuk minden felhasználóra.
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8. A licenc nem vonatkozhat kizárólag egy termékre

A programhoz  fűződő  jogok  nem  függhetnek  attól,  hogy  a  program  része-e  egy  adott 

programcsomagnak.  Ha  az  eredeti  programcsomag  részét  képező  programot  külön  terjesztik, 

akkor az eredeti  programcsomagot  használókra érvényes jogoknak kell  vonatkoznia azokra is, 

akik a programhoz külön jutottak hozzá.

9. A licenc nem korlátozhat más szoftvert

10. A licencnek technológia-semlegesnek kell lennie

A licenc nem tartalmazhat olyan korlátozásokat, amelyek a programmal együtt terjesztett más 

programokra  vonatkoznak.  Például  a  licenc  nem  írhatja  elő,  hogy  az  azonos  adathordozón 

található többi program is nyílt forrású legyen.
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2. melléklet: Európai Uniós Nyílt Forráskódú Licenc V.1.1

EUPL © Európai Közösség 2007

Az Európai Uniós Nyílt Forráskódú Szoftver Licencet (a továbbiakban: „EUPL”)208 arra az 

alábbiakban  meghatározott  Műre  vagy Szoftverre  kell  alkalmazni,  amelyet  e  Licenc  feltételei 

szerint  bocsátanak rendelkezésre.  A Mű e Licencben engedélyezettől  eltérő felhasználása tilos 

(amennyiben a Mű szerzői jogi jogosultjának valamely joga e felhasználásra kiterjed).

Az  Eredeti  Művet  e  Licenc  rendelkezései  szerint  bocsátják  rendelkezésre,  ha  (az  alábbi 

meghatározás  szerinti)  Jogosult  az  Eredeti  Műre  vonatkozó  szerzői  jogkezelési  adat  után 

közvetlenül feltüntette az alábbi közleményt:

Licenc az EUPL v.1.1 verziója szerint

vagy bármilyen egyéb formában az EUPL szerinti felhasználásra vonatkozó nyilatkozatot tett.

1. Fogalommeghatározások

E Licencben az alábbi fogalmak jelentése a következő:

Licenc: e Licenc (felhasználási engedély).

Eredeti Mű vagy Szoftver:  a Jogosult által e Licenc alapján terjesztett vagy nyilvánossághoz 

közvetített szoftver, amely Forráskódként, egyes esetekben Végrehajtható kódként hozzáférhető.

Származékos  Művek:  az  Eredeti  Mű  vagy  annak  átdolgozásai  alapján  a  Felhasználó  által 

alkotott  művek  vagy  szoftverek.  E  Licenc  nem  határozza  meg,  hogy  az  Eredeti  Mű  milyen 

mértékű átdolgozása vagy a Származékos Műtől való milyen mértékű függése szükséges ahhoz, 

hogy  egy  mű Származékos  Műnek  minősüljön;  ezt  a  mértéket  a  15.  cikkben  említett  ország 

szerzői joga határozza meg.

Mű: az Eredeti Mű és/vagy annak átdolgozásai alapján létrejött Származékos Művek.

Forráskód:  a  mű  ember  számára  olvasható  változata,  amely  az  ember  által  való 

tanulmányozásra és a módosításra a legalkalmasabb.

Végrehajtható kód: a Műnek bármely – általában – fordított kódban létező formája, amelynek 

rendeltetése, hogy azt a számítógép programként értelmezze.

Jogosult: az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a Művet a Licenc alapján terjeszti 

és/vagy a nyilvánossághoz közvetíti.

Közreműködő(k): az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a Licenc alapján átdolgozza a 

Művet, vagy más módon hozzájárul a Származékos Mű megalkotásához.

Felhasználó (Ön):  az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a Licenc feltételei szerint 

felhasználja a Szoftvert.

208 EUPL:„European Union Public Licence”
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Terjesztés és/vagy Nyilvánossághoz Közvetítés: a Mű példányának adásvétele, birtokba adása, 

haszonkölcsönbe  adása,  bérbe  adása,  terjesztése,  nyilvánossághoz  közvetítése,  átvitele  vagy 

bármely  egyéb,  online  vagy  offline  módon  történő  hozzáférhetővé  tétele,  illetve  alapvető 

funkcióihoz való hozzáférés biztosítása harmadik, természetes vagy jogi személy részére.

2. A Licenc által biztosított jogok terjedelme

A Jogosult az Eredeti Mű szerzői jogi védelmének időtartamára az egész világra kiterjedő, 

díjmentes, nem kizárólagos és harmadik személyeknek továbbengedélyezhető engedélyt ad Önnek 

az alábbi cselekményekre:

– a Mű felhasználása tetszőleges körülmények között és bármilyen célra,

– a Mű többszörözése,

– az Eredeti Mű átdolgozása, és a Műből Származékos Művek létrehozása,

– a  Műnek  vagy  másolatainak  a  nyilvánossághoz  közvetítése,  ideértve  a  nyilvánosság 

számára  történő  hozzáférhetővé  tételt  vagy  képernyőn  történő  nyilvános  megjelenítést, 

illetve adott esetben a Mű nyilvános előadását,

– a Mű vagy a Mű másolatainak terjesztése,

– a Mű vagy a Mű másolatainak haszonkölcsönbe adása vagy bérbeadása,

– a  Művön  vagy  Mű  másolatain  fennálló  jogok  harmadik  személynek  történő 

továbbengedélyezése.

Az  említett  jogok  gyakorlása  lehetséges  bármilyen  jelenleg  létező  vagy  még  ismeretlen 

médium,  hordozó  és  formátum  igénybevételével,  amennyiben  ezt  az  alkalmazandó  jog 

megengedi.

Azokban  az  országokban,  ahol  elismerik  a  személyhez  fűződő  jogokat,  a  Jogosult  az 

alkalmazandó  jog  által  megengedett  mértékben  a  fentiekben  megnevezett  vagyoni  jogokra 

vonatkozó  engedély  akadálytalan  gyakorlása  céljából  lemond  a  személyhez  fűződő  jogainak 

gyakorlásáról.

A Jogosult  díjmentes és nem kizárólagos engedélyt ad a Felhasználó számára a Jogosultat 

megillető szabadalmak hasznosítására olyan mértékben, amely szükséges a Művön fennálló,  e 

Licencben meghatározott jogok gyakorlásához.
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3. A Forráskód nyilvánossághoz közvetítése

A Jogosult a Művet Forráskód, vagy Végrehajtható kód formájában bocsáthatja rendelkezésre. 

Ha a Művet Végrehajtható kódként bocsátotta rendelkezésre,  a Jogosult  a mű általa terjesztett 

valamennyi példányához köteles rendelkezésre bocsátani a Mű Forráskódjának géppel olvasható 

példányát, vagy a Műhöz csatolt szerzői jogi nyilatkozatot követő közleményben megadja azt a 

helyet,  ahol  a  Forráskód egyszerűen  és  ingyenesen  hozzáférhető  mindaddig,  amíg  a  Jogosult 

folytatja a Mű terjesztését és/vagy nyilvánossághoz közvetítését.

4. A szerzői jog korlátai

E  Licencben  semmi  sem  irányul  arra,  hogy  megfossza  a  Felhasználót  azoktól  a 

kedvezményektől, amelyek az Eredeti Mű vagy Szoftver jogosultjainak kizárólagos jogai alóli 

kivételeken vagy azok korlátjain, kimerülésén, vagy egyéb alkalmazandó korlátozásain alapulnak.

5. A Felhasználó kötelezettségei

A  fent  felsorolt  jogok  gyakorlásának  engedélyezése  a  Felhasználót  terhelő,  alábbi 

korlátozások és kötelezettségek tiszteletben tartásától függ. E kötelezettségek a következők:

Feltüntetéshez  való  jog:  a  Felhasználó  köteles  sértetlenül  hagyni  minden  szerzői  jogi 

jogkezelési  adatot,  szabadalmi  vagy  védjegyjogra,  továbbá  minden  más,  a  Licencre  utaló, 

valamint  a  szavatosság  korlátozásával  kapcsolatos  nyilatkozatot.  A  Felhasználó  köteles  e 

nyilatkozatok és  a  Licenc egy példányát  a  terjesztett  és/vagy nyilvánossághoz közvetített  Mű 

valamennyi másolatához hozzácsatolni. A Felhasználó köteles jól látható nyilatkozatot elhelyezni 

az  általa  átdolgozott  Származékos  Művön  a  Mű  átdolgozására  és  az  átdolgozás  időpontjára 

vonatkozóan.

„Copyleft”-kikötés:  Amennyiben a Felhasználó az Eredeti Mű példányait  vagy az Eredeti 

Művön  alapuló  Származékos  Művet  terjeszti  és/vagy  nyilvánossághoz  közvetíti,  e  Terjesztés 

és/vagy  Nyilvánossághoz Közvetítés  csak  e  Licenc,  illetve  e  Licenc  egy  későbbi  verziójának 

feltételei  szerint  történhet,  kivéve ha az Eredeti  Mű a Licencnek kizárólag e verziója  alapján 

terjeszthető. A Felhasználó (ebben az esetben Jogosultként) nem ajánlhat, illetve nem köthet ki a 

Műre  vagy  a  Származékos  Műre  vonatkozóan  olyan  járulékos  feltételeket,  amelyek 

megváltoztatják vagy korlátozzák a Licenc feltételeit.

Kompatibilis  Licenc  alkalmazása:  Amennyiben  a  Felhasználó  az  Eredeti  Műből  és  egy 

másik,  Kompatibilis  Licenc alapján felhasznált  Műből  létrehozott  Származékos Művet  vagy e 

Származékos  Mű  másolatait  terjeszti  és/vagy  nyilvánossághoz  közvetíti,  e  terjesztés  és/vagy 

nyilvánossághoz  közvetítés  történhet  a  Kompatibilis  Licenc  feltételei  alapján.  E  kikötés 

alkalmazásában  Kompatibilis  Licenc  az  e  Licenchez  csatolt  függelékben  felsorolt  licenceket 
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jelenti. Amennyiben a Felhasználó Kompatibilis Licenc szerinti kötelezettségei ellentétesek az e 

Licenc  szerinti  kötelezettségeivel,  a  Kompatibilis  Licenc  szerinti  kötelezettségeket  kell 

alkalmazni.

A Forráskód rendelkezésre bocsátása: A Felhasználó a Mű példányainak terjesztése és/vagy 

nyilvánossághoz közvetítése során köteles rendelkezésre bocsátani a Forráskód géppel olvasható 

példányát vagy megjelölni azt a helyet, ahol a Forráskód egyszerűen és ingyenesen hozzáférhető 

mindaddig, amíg a Felhasználó a Mű terjesztését és/vagy nyilvánossághoz közvetítését folytatja.

Jogvédelem:  A Licenc  nem  ad  engedélyt  a  Jogosultat  illető  kereskedelmi  név,  védjegy, 

szolgáltatási  védjegy,  illetve  a  Felhasználó  nevének  használatára,  kivéve  a  Mű  eredetének 

leírásához  szükséges  ésszerű  és  rendeltetésszerű,  valamint  a  szerzői  jogkezelési  adat 

többszörözéséhez szükséges használatot.

6. Szerzőségi láncolat (jogszavatosság)

Az  eredeti  Felhasználó  helytáll  azért,  hogy  ő  a  felhasználásra  engedélyezett  Eredeti  Mű 

szerzői jogosultja, vagy a szerzői jogok gyakorlására engedéllyel rendelkezik, és jogosult a Licenc 

szerinti engedély megadására. 

Valamennyi Közreműködő helytáll azért, hogy ő a Művön az általa végrehajtott átdolgozások 

szerzői jogosultja, vagy a szerzői jogok gyakorlására engedéllyel rendelkezik, és jogosult a Licenc 

szerinti engedély megadására.

Minden alkalommal,  amikor  Ön elfogadja  a  Licencet,  az  eredeti  Jogosult  és az őt  követő 

Közreműködők a Műhöz általuk nyújtott hozzájárulás felhasználására e Licenc feltételei szerinti 

engedélyt adnak Önnek.

7. A szavatosság korlátozása

A  Mű,  amelyet  számos  közreműködő  fejleszt,  folyamatosan  változik.  Nem  tekinthető 

befejezett műnek, emiatt az ilyen típusú szoftverfejlesztésre jellemző hiányosságokat vagy hibákat 

tartalmazhat.

A fenti  okok  miatt  a  Művet  a  Licenc  feltételei  szerint  „ahogy  van”  alapon  és  a  Műre 

vonatkozó bármiféle szavatosság vállalása nélkül bocsátják rendelkezésre, ideértve különösen a 

piacképességre,  valamely meghatározott  célra való alkalmasságra,  a hibák,  hiányok, tévedések 

fennállására,  a  pontosságra  és  a  Licenc  6.  cikkében  említett  szerzői  jogon  kívüli  szellemi 

tulajdonjogok sértetlenségére vonatkozó helytállás kizárását.

A szavatosság korlátozására vonatkozó nyilatkozat a Licenc lényeges rendelkezése és feltétele 

a Művön fennálló bármely jog gyakorlása engedélyezésének.
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8. Felelősségkorlátozás

A szándékosság vagy a természetes személyeknek okozott közvetlen károkozás esetét kivéve a 

Jogosult még abban az esetben sem felel a Licencből vagy a Mű felhasználásából eredő bármilyen 

közvetlen vagy közvetett, vagyoni vagy nem vagyoni kárért, ideértve különösen az üzleti jóhírnév 

csorbításából,  a  termelés  szüneteltetéséből,  számítógépes  meghibásodásból  vagy üzemhibából, 

adatvesztésből  eredő  vagy  kereskedelmi  jellegű  károkat,  ha  a  Jogosultat  előzetesen 

figyelmeztették  e  károk  bekövetkezésének  lehetőségére.  A Jogosult  azonban  a  jogszabályban 

előírt kellékszavatossággal tartozik, amennyiben e szabályok a Műre alkalmazandók.

9. Kiegészítő megállapodások

Az  Eredeti  Mű  vagy  a  Származékos  Művek  terjesztése  során  Ön  díjfizetés  ellenében 

támogatás  nyújtására,  szavatosság,  jótállás  vagy  egyéb,  felelősségvállalási  kötelezettség 

vállalására  és/vagy  e  Lincenccel  összhangban  álló  egyéb  szolgáltatások  nyújtására  vonatkozó 

kiegészítő megállapodást köthet. E kötelezettségeket azonban Ön nem az eredeti Jogosult vagy az 

egyéb Közreműködő nevében és terhére, hanem csak a saját nevében és felelősségére vállalhatja 

el, és kizárólag akkor, ha vállalja, hogy a Közreműködőket kártérítésben részesíti, illetve mentesíti 

azon felelősség,  illetve a velük szemben érvényesített  azon igények alól,  amelyek az Ön által 

vállalt szavatossági helytállás vagy kiegészítő felelősség következtében keletkeztek.

10. A Licenc elfogadása

E Licenc rendelkezéseit Ön elfogadhatja úgy, ha az e Licenc szövegét tartalmazó ablak alatt 

található  „Elfogadom”  feliratú  ikonra  kattint,  vagy  ha  az  alkalmazandó  jog  rendelkezéseivel 

összhangban bármely más hasonló módon kifejezi a beleegyezésre irányuló akaratát. Ha Ön az 

ikonra kattint, az a Licenc és az abban foglalt valamennyi feltétel egyértelmű és visszavonhatatlan 

elfogadását jelenti.

Ehhez  hasonlóan  e  Licenc  és  az  ebben  foglalt  valamennyi  feltétel  visszavonhatatlan 

elfogadását jelenti a Licenc 2. cikkében az Önnek biztosított jogok gyakorlása, többek között a 

Mű  felhasználása,  Származékos  Műnek  az  Ön  általi  létrehozása,  valamint  a  Műnek  vagy 

példányainak az Ön által történő terjesztése vagy nyilvánossághoz közvetítése.

11. A nyilvánosság tájékoztatása

Amennyiben Ön a Művet elektronikus úton közvetíti nyilvánossághoz (például a távolból való 

letöltésre  kínálja  fel  a  Művet),  a  terjesztési  csatornának  vagy  médiumnak  (például  weboldal) 

legalább az alkalmazandó jog által előírt, a Jogosultra, valamint arra vonatkozó tájékoztatást kell 

közzétennie,  hogy a Felhasználó miként férhet hozzá a Lincenchez,  azt  hogyan fogadhatja el, 

tárolhatja, illetve többszörözheti.
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12. A Licenc megszűnése

A Licenc  és  az  abban  biztosított  jogosultságok  automatikusan  hatályukat  vesztik,  ha  a 

Felhasználó a Licenc feltételeit bármely módon megszegi. 

E megszűnés nem eredményezi azon személyeknek adott engedélyek hatályának megszűnését, 

akiknek  a  Felhasználó  a  Licenc  keretében  bocsátotta  rendelkezésre  a  Művet,  feltéve  hogy  e 

személyek továbbra is teljes mértékben eleget tesznek a Licenc feltételeinek.

13. Vegyes rendelkezések

A 9.  cikk  sérelme nélkül  a  Licenc  a  tárgyát  képező Műre  nézve  a  felek  közötti  teljes  és 

mindenre kiterjedő megállapodás.

Ha  a  Licenc  valamely  rendelkezése  az  alkalmazandó  jog  szerint  érvénytelen  vagy 

kikényszeríthetetlen, ez nem érinti a Licenc mint egész érvényességét vagy kikényszeríthetőségét. 

Az  ilyen  rendelkezést  az  érvényességéhez  és  kikényszeríthetőségéhez  szükséges  módon  kell 

értelmezni vagy módosítani.

Az Európai Bizottság szükséges és indokolt esetben nyilvánosságra hozhatja e Licenc más 

nyelvű  fordításait  és/vagy  újabb  változatait,  ezek  azonban  nem korlátozhatják  a  Licenc  által 

biztosított jogok hatályát. A Licenc új változatait egyedi verziószámmal teszik közzé.

E  Licenc  bármely  az  Európai  Bizottság  által  jóváhagyott  más  nyelvű  fordítása  azonos 

joghatással  rendelkezik.  A szerződő  felek  szabadon  használhatják  a  Licenc  általuk  választott 

nyelvre fordított változatát.

14. Hatáskör

Az e Licenc értelmezéséből eredő bármely, az Európai Bizottság mint Jogosult és bármely 

Felhasználó közötti jogvita az Európai Közösséget létrehozó szerződés 238. cikkének megfelelően 

az Európai Közösségek Bíróságának hatáskörébe tartozik. Az Európai Bizottságon kívüli szerződő 

felek közötti, e Licenc értelmezéséből eredő bármely jogvita azon ország megfelelő hatáskörrel 

rendelkező bíróságának kizárólagos illetékessége alá tartozik, ahol a Jogosult székhelye található, 

vagy ahol fő tevékenységét folytatja.

15. Alkalmazandó jog

E  Licencre  az  Európai  Unió  azon  tagállamának  a  joga  alkalmazandó,  ahol  a  Jogosult 

lakóhelye  vagy  nyilvántartásba  vett  székhelye  található.  A  Licencre  a  belga  jog  irányadó, 

amennyiben:

– a jogvita az Európai Bizottság mint Jogosult és bármely Felhasználó között keletkezik;

– az  Európai  Bizottságon  kívüli  Jogosult  az  Európai  Unió  egyetlen  tagállamában  sem 

rendelkezik lakóhellyel vagy nyilvántartásba vett székhellyel.
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Függelék

Az EUPL 5. cikke szerinti „Kompatibilis licencek”:

– GNU General Public License (GNU GPL) v. 2

– Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0

– Common Public License v. 1.0

– Eclipse Public License v. 1.0

– Cecill v. 2.0
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3. melléklet: Néhány példa a bejegyzett szabadalmakra, és azok hatására

Bár  ez  egyértelműnek  tűnik,  a  szabadalmak  igénylői  különféle  okfejtésekkel  ezt 

kikerülték/értelmezték, és napjainkra 20-30.000 szabadalom vár „aktiválásra” az EU-s döntésig, 

mint pl. a jpeg formátum, az LZW tömörítés (többek között a zip formátumok), a több lapból álló 

füles párbeszédablak, a folyamatjelző stb. stb. a sor nagyon hosszan folytatható. 

Folyamatsáv (EP 394169) 

Az  egyes  folyamatok  előrehaladását  jelző  elem.  Majdnem  minden  grafikus  felülettel 

rendelkező szoftver használja ma. 

A weboldalak tömörítése letöltés közben

Ezt  a  webszerverek  legtöbbje  csinálja,  a  hálózat  jobb  kihasználása  céljából.  Gregory 

Aharoniant, a szoftverszabadalmak egy híres kritikusát ennek a szabadalomnak a megsértésével 

vádolták, mert volt neki weboldala. 

A JPEG képtömörítés (Több szabadalom). 

A JPEG és hasonló veszteséges tömörítések elméleti alapja szabadalmaztatva van (az ehhez 

szükséges elméleti  munkát Joseph Fourier 1768-ban született francia matematikus végezte el). 

Emiatt ma már a JPEG nem szabvány. 

Az LZW tömörítés2  (EP 129439)

Ez a tömörítési mód noha nem az egyetlen, és nem is a legjobb, több szabványos fájlformátum 

alapja. Ha bevezetik a szoftverszabadalmakat, nem lesz szabad olyan szoftvert készíteni, ami GIF, 

ZIP, vagy PDF formátumot állít elő. 

TrueType betűkészletek (Több szabadalom)

Azokra az algoritmusokra,  amitől szépek lennének a karakterek a képernyőn, az USA-ban 

szabadalom  vonatkozik,  és  ezért  azokat  sokan  kikapcsolják,  emiatt  némely  nyílt  forráskódú 

programon csúnyák a betűk. 
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4. melléklet: A 2000. évi dátumváltás problémájának háttere

Az  informatika  eddig  legnagyobb  sajtóvisszhangot  kapott  kérdésének  bemutatásához 

visszanyúlva  érzékeltethető  legjobban  a  függőség.  A századforduló  közeledtével  világszerte 

veszélybe került  a  kormányok,  a  cégek és más szervezetek működése.  A veszélyt  a  2000. év 

dátumváltási problémája okozta (amely úgy is ismert, mint a „2000. év problémája” vagy „Y2K”). 

A  2000.  év  problémája  az  információtechnológiai  alapokon  nyugvó,  de  az  informatikai 

rendszereken messze túlmutató, elsősorban üzleti, gazdasági és jogi természetű összetett probléma 

volt. A probléma gyökerei a számítástechnika korai kezdetéhez nyúltak vissza, amikor a memória 

és  a  háttértárolók  magas  költsége  miatt  a  dátumokat,  hely-  és  költségtakarékosság  miatt  a 

szükséges 8 helyi érték helyett csak 6 helyi értéken tárolták (DD-MM-YY a DD-MM-YYYY – D-

nap,  M-hónap,  Y-év  –  helyett).  A  2000.  év  esetében  további  nehézséget  jelentett  a 

szökőévszámítás, amely a 2000. év esetében a kivétel kivételét is tartalmazta. A szökőévszámítás 

a következő paraméterek alapján történik: egy év akkor szökőév, ha osztható 4-gyel, de 100-zal 

nem. Kivételt képeznek a 400-zal osztható évek, mivel ezek is szökőévek. Így például 1900 nem 

volt szökőév, ezzel szemben 2000 szökőév volt. 

A 70-es  évek  elején  meghonosodott  programozói  szokások  és  folyamatok  azonban  nem 

változtak azután sem, amikor már bőségesen rendelkezésre állt a memória, a tárolókapacitás, és 

alaposan megnőtt a feldolgozási sebesség. Sokszor felhasználták vagy továbbfejlesztették a már 

meglévő,  két  számjegyes  évet  kezelő  kódot  az  újabb  rendszerekben,  és  rengeteg  régi,  két 

számjegyes évet tartalmazó adatot vittek át az új rendszerekbe. Nem számítottak arra, hogy az 

alkalmazásokat  20–30  évig  használni  fogják,  és  hogy  ezek  a  programok  az  ezredfordulóig 

működni fognak. Az anekdota szerint „1964-ben egy gyárban történt meg az alábbi eset. A teljes 

gyártás-  és  folyamatirányítási  rendszer  egy  akkoriban  nagynak  számító,  16  kilobájt  memória 

kapacitású, IBM 1401 típusú számítógépen futott. A gyár gyakornok beosztású programozójának 

első  feladata  az  volt,  hogy  írjon  programokat  egy  megrendelésszabályozási  rendszerhez.  A 

szabályozási  rendszer  adatmezőjében az  év  egyjegyű számként  volt  ábrázolva.  A programozó 

gyakornok nagy ártatlanul megkereste a vezető elemzőt, hogy a dátum definícióját megbeszélje 

vele. „De mi történik, ha elérjük az 1970. évet?” – kérdezte. A vezető elemző erre tréfásan azt 

válaszolta,  hogy  személy  szerint  ő  akkor  is  a  legújabb  divat  szerint  fog  öltözködni, 

trapéznadrágban és  vastag  talpú  cipőben fog  járni.  Arra,  hogy most  akkor  tényleg  mi  lesz  a 

szoftverrel 1970-ben, az elemző csak legyintett: „Addigra az egész rendszer elavul” – mondta. 

1969-ben pedig a gyárnak egy teljes projektcsoportot kellett felállítania arra, hogy az összes, egy 

számjegyű mezővel  rendelkező  évszámot  legalább két  számjegyűvé alakítsa.  Természetesen  a 
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gyakornok által fejlesztett megrendelésszabályozó programok is a konvertálandók között voltak.”

Amint  arra  elsőként  a  Y2K-probléma  ráirányította  a  figyelmet,  az  alábbi  területek 

nagymértékben  érintettek  az  információtechnológia  által:  az  ország  elektromos  hálózata, 

közműszolgáltatások,  villamosenergia-rendszer,  vízellátás  és  csatornázás,  a  légi  és  a  földi 

közlekedésirányítási  rendszerek,  légi  közlekedés:  repülésirányítás,  navigáció,  menetrend  és 

helyfoglalási  rendszerek,  géppark;  közlekedés,  szállítmányozás,  fuvarozás,  autók,  élelmiszer-

ellátás, telekommunikáció, a műholdas és a földi hírközlés, távközlés, hír- és információáramlás, 

helyi  és  a  nemzetközi  pénzügyi  és  bankszolgáltatások,  pénzügyek,  egészségügy, 

épületautomatizálási és üzemi rendszerek, honvédelem, államigazgatás.

A kérdés nyitott maradt: felesleges felhajtás volt az egész, vagy jól és időben oldották meg a 

problémákat a szakemberek? Arra mindenesetre ráirányította a figyelmet, hogy mennyire függ 

napjaink modern társadalma az informatikai megoldásoktól.
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5. melléklet: SWOT analízis ábrája
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6. melléklet: Kanada információs stratégiájának rövid áttekintése209

Az ország területi méretei – a világ második legnagyobb területű országa – és a 33 millió fős 

népesség egyenlőtlen eloszlása – a déli területeken lévő sávban élnek a legtöbben, míg a területek 

4/5 része lakatlan – miatt Kanada életében mindig fontos volt a kommunikáció.210  Több olyan 

„kényszer szülte” kezdeményezés hazája az ország, amely azóta világviszonylatban is követendő 

példává  vált.  A telekommunikáció  fejlődéséhez  sok  külföldön  született  feltaláló  járult  hozzá, 

például  Bell,  a  telefon  feltalálója,  aki  családjával  1870-ben  telepedett  le  Kanadában.  A 

kommunikációs  fejlődést  mindig  az  autonóm  kanadai  vasút,  távközlés  és  műsorszórás  nagy 

rendszereinek történelmi folytatásaként tekintették.

A  kezdeti  információs  stratégia  kialakítása  az  információs  infrastruktúrára,  valamint  az 

adatbázis ipar fejlesztésére fókuszált. A kormány felismerte, hogy a fejlődő adatbázis ipar húzó 

ágazatává  válhat  Kanada  kulturális,  kereskedelmi  és  politikai  életének.  Az  1960-as  és  70-es 

években  felismerte  a  kormányzat  a  lakosság  jogát  a  nyilvános  kormányzati  adatokhoz  való 

hozzáféréshez. Abban a kérdésben is egyetértés mutatkozott, hogy az adatbázisok előállításába és 

működtetésébe be kell vonni a  civil szektort, ügyelve arra, hogy a kormányzat tulajdonában és 

ellenőrzése alatt maradjanak az adatbázisok. Egy 1969-es tanulmány azt javasolta, hogy a nemzeti 

információstratégiát az adatbázisok fejlesztésére és üzemeltetésére tekintettel kell meghatározni, 

mivel ellenkező esetben a kanadai közigazgatási intézetek hatékonysága és a fejlődő adatbázisipar 

veszélybe sodródik.  A tanulmány kapcsolatokat  tárt  fel  a  szállító  vállalatok,  számítástechnikai 

cégek, az információ- és adat rendszerek között. Abban az időben az országban nem volt központi 

(nemzeti, vagy regionális) szerve az információs szolgáltatásnak. Ez nehézségeket okozott, mind 

az információkhoz való hozzáférés, mind a disztribúció területén. 1971-ben a telekommunikáció 

helyzetéről  szóló  256  oldalas  tanulmány  mérföldkövet  jelentett  a  telekommunikáció  és  a 

számítástechnika  összefonódásának  elemzésében.211 Egy  másik  tanulmány  a  „transz-kanadai 

számítógépes  hálózat”  szükségességét  fogalmazta  meg.212 A tanulmány leírta  egy,  az  országot 

átszelő  digitális  gerinchálózat  tervét,  amely  a  jövőben  szerves  részét  képezi  a  kanadai 

gazdaságnak és amelyhez csatlakoznak a függetlenül  üzemeltetett  helyi,  tartományi  hálózatok. 

Előre nem meghatározott céllal írta le a nemzeti hálózat építését – éles ellentétben a telefon és 

209A Kanadai  Külügyminisztérium 'Canadian  Studies  Faculty  Research  Program'  keretében  elnyert  ösztöndíjjal 
folytathattam  kutatásokat  Kanadában  2007-ben.  Ez  a  rövid  kivonat  a  kutatás  keretében  készült  kéziratból 
származik.

210A fejlett kommunikáció érdekes példája, mikor „két indián törzs –az egyik az ország nyugati, a másik a keleti 
oldalán–éveken át műholdon keresztül váltott egymással füstjeleket. Egy-egy wigwam mögött videokamerákat 
helyeztek el, és rákapcsolták egy műhold jeltovábbító tükrére.” Világgazdaság, 1997-es évf. 48. szám 8.o old.

211 Canada, 1971. Telecommission. Instant world: a report on telecommunications in Canada. Ottawa: Information 
Canada.

212 The Science Council of Canada „A Trans-Canada Computer  Communications Network”
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kábelhálózatokkal. A szerzők véleménye az volt, hogy Kanadának az USA-tól függetlenül kell a 

saját  hálózatát  fejleszteni,  és  nem arra  várni,  hogy  mikor  kapcsolódhat  az  internet  elődjének 

számító ARPANetre. 

Az  információs  iparág  álláspontja  szerint,  ha  a  kormány  támogatás  nélkül  akarja  életben 

tartani  az  iparágat,  azt  úgy teheti  meg, ha biztosítja  az  információit  a magánszektor  számára, 

engedélyezve, hogy ezekért az információkért pénzt kérhessenek, függetlenül a piac reakciójától.

1992-ben  a  Kommunikációs  Minisztérium  „Előrelépés  az  elektronikus  szupersztráda 

rendszere felé” című tanulmányában rámutatott az elektronikus technológiák és ipar fontosságára, 

azaz ha nem fejlesztik az infrastruktúrát, akkor ezt más országok teszik meg, márpedig egy sikeres 

hazai információs infrastruktúra mind a hazai, mind a nemzetközi versenyt serkenti. Ellenkező 

esetben  nem  a  kanadai  cégek  fogják  hasznosítani  a  kapacitást  és  a  szaktudást  az  elsőrendű 

információs szolgáltatás menedzselésében, amely stratégiai fontosságú a kanadai kormányszervek 

és az iparág számára.

Éppen ez volt az az ok, ami a vezető ipari társadalmakat arra serkentette, hogy fejlesszék az 

információs infrastruktúrát, azaz az információs szupersztrádát. A fő kérdések a kanadai tulajdon 

mértékéről, a működtetésről és felügyeletről szóltak, illetve arról, hogy milyen típusú segítségre 

szorulnak  azok  a  non-profit  és  alulfinanszírozott  szervezetek,  amelyek  kanadai  kulturális 

adatállományt hoznak létre. Definiálni és meg kellett érteni a szerepét és a célját a tartalmakkal 

szembeni  elvárásnak  az  angol  és  a  francia  nyelvterületen,  és  elkerülni  a  kanadai  tartalmú 

adatbázisok elvesztését a nemzetközi piacon.

A kormány tudatára ébredt, hogy nem várhat tovább a más országokban a telekommunikációs 

és  információs  technológiák területén végbemenő változások eredményeire.  Felismerték,  hogy 

Kanadának vezető szerepet kell betölteni a saját információs infrastruktúrájának fejlesztésében, 

hogy  versenyképes  lehessen  a  világpiacon.  Ez  egybevágott  azokkal  a  kanadai  tradíciókkal, 

miszerint a kormány segítséget nyújtott a különböző gazdasági szegmensekben kialakuló iparágak 

számára.

1996  májusában  a  korábbi  tanulmányokra  épülő  „Kanada  útja  a  XXI.  századba”  címmel 

jelentettek meg tanulmányt.  Ezt a dokumentumot tekintik a kanadai információs stratégia egyik 

alapdokumentumának. 1997 februárjában az „Információs szupersztráda hatása a munkahelyekre” 

címmel jelent meg újabb tanulmány. Ebben már az élethosszig tartó tanulás is központi szerepet 

kapott az új munkahelyi kihívásokra adandó válaszokkal kapcsolatban. 
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7. melléklet: Vírusok és informatikai támadások

Az első IBM PC-s számítógépes kártevő 1986 januárjában jelent meg Brain néven. A vírus 

szerzői  –  akik  szoftvervállalatok  eladóiként  dolgoztak  –  saját  elmondásuk  szerint  fel  akarták 

mérni a szoftverkalózkodás mértékét az országban, azonban elvesztették az irányítást a program 

felett,  így  az  világszerte  elterjedt.  Terjedésének  sikere  a  számítógépes  társadalom vírusokkal 

szembeni  védekezés  tudatosságának  teljes  hiányában  volt  keresendő.  Néhány  tudományos-

fantasztikus munkában is megjelent, ami tovább fokozta a pánikot ahelyett, hogy a számítógépes 

biztonságra oktatták volna a felhasználókat. A vírus tartalmazta a programozók nevét, címét és 

telefonszámát is. Azon kívül, hogy megfertőzte a boot rekordot és átírta a lemez nevét, más kárt 

nem okozott, nem semmisítette meg az adatokat.213 Az azóta eltelt időben „a legnagyobb változás 

kétségkívül az, hogy a vírusokat már nem amatőrök írják kedvtelésből, hanem bűnöző csoportok, 

mégpedig anyagi haszon reményében. Ráadásul semmilyen jel nem utal arra, hogy ez a jövőben 

megváltozna” – mondta el Mikko Hyppönen, az F-Secure kutatási igazgatója.214,215 Állítását az 

évente megjelenő CSI Computer Crime & Security Survey216 adatai is alátámasztják. [Richardson 

2008] A NASA is megerősítette, hogy a Nemzetközi Űrállomáson használt számítógépekre több 

esetben is jutott fel vírus a legénység által.217 

Az internet  elterjedésével  a  vírusok sokkal  gyorsabban  tudnak terjedni  és  az  informatikai 

rendszerek  ellen  indított  támadások  is  megváltoztak.  Megjelentek  a  mobil  platformokra  írt 

vírusok.  A közös  ezekben a  károkozókban,  hogy a  rendszerek  biztonsági  réseit  és  az  emberi 

tényezőt  használják  ki.  Az  emberi  tényező  fontosságára  a  biztonság  területén  Kevin  Mitnick 

irányította  rá  a  figyelmet,  aki  több  nagyvállalat  rendszerébe  hatolt  be,  és  miután  letöltötte 

börtönbüntetését  biztonsági  szakértőként  folytatta  pályafutását.  Hozzá  köthető  a  „social 

engineering”  kifejezés,  ami  a  „rábeszéléses  meggyőzés”  technikáját  jelenti,  amikor  ezzel  a 

módszerrel a vállalat, intézmény naiv számítógépes felhasználóját becsapva fontos információkat 

kicsalva jutnak hozzá bizalmas adatokhoz, vagy jelszavakhoz. 218 

213 History of Malicious Programs, http://www.viruslist.com/en/viruses/encyclopedia?chapter=153280684
21420 éves a számítógépes vírus (2006), http://www.sg.hu/cikkek/42134
215 Példaként az ismert vírusok közül az I love you (2000) A Loveletter és The Love Bug néven is ismert vírus 10-15 

milliárd dolláros, a Code Red (2001) 2,6 milliárd dolláros kárt okozott.
216 Computer Security Institute, http://www.gocsi.com
217 Vírus a Nemzetközi Űrállomáson (2008), http://www.sg.hu/cikkek/62354
218 Mitnick: A megtévesztés művészete, Perfact-Pro Kft. 2003. 
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