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A PLC rendszerekhez 
kapcsolódó szoftverjogok

Kamocsay-Berta Eszter

A PLC-k olyan programozható vezérlőrendszerek, amelyek lehetővé teszik, hogy ugyanazon vezérlőberen-
dezés a betöltött programnak megfelelően akár több vezérlési feladatot is megvalósíthasson. A PLC-ket 
elsősorban az iparban használják gépek, berendezések, gyártósorok vezérlésére. A jelenlegi piaci igények 
megkövetelik ugyanis, hogy egy termék vagy egy terméket előállító technológia rugalmas legyen – a vál-
tozó igényeknek megfelelően. Így ha egy termék előállítási technológiáján változtatni szükséges, ne kell-
jen feltétlenül új vezérlőt vásárolni, hanem legyen elegendő csupán a meglévő vezérlő átprogramozása 
az új eljárásnak megfelelően. A korszerű vezérlőrendszerek ezért jellemzően PLC-ket alkalmaznak. Elne-
vezésük az angolszász Programmable Logic Controller (programozható logikai vezérlők) elnevezésből ered.

Ipari beruházások során az ilyen PLC 
rendszerek jellemzően egyedileg ké-
szülnek, természetesen a helyi tech-

nológiai sajátosságok figyelembevételé-
vel. Ha a megrendelő bármit változtatni 
szeretne a szoftveren a változó techno-
lógiai követelményeknek megfelelően, 
felmerül a kérdés, hogy ezt megteheti-e 
a szoftvert szállító hozzájárulása nél-
kül. A másik oldalon a PLC rendszere-
ket szállító vállalkozónak is tudnia kell, 
hogy mi az, amit jogszerűen követelhet 
a megrendelőtől. 

A szerzői jogokról általában
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvény (Szjt.) 47. § (1) bekezdése alapján 
a felhasználási engedély főszabály sze-
rint csak kifejezett kikötés esetén terjed 
ki a mű átdolgozására. Az EU-s Szoftver 
irányelv átültetésének eredményeképpen 
az Szjt. azonban speciális rendelkezése-
ket is tartalmaz a szoftverekre vonatko-
zó szerzői jogok tekintetében.

Az Szjt. 59. § (1) bekezdése alapján el-
térő megállapodás hiányában a szerző 
kizárólagos joga nem terjed ki a több-
szörözésre, az átdolgozásra, a feldolgo-
zásra, a fordításra, a szoftver bármely 
más módosítására – ideértve a hiba kija-

ezen cél elérését, akár a szerző jogai-
nak ellenében is. A szoftver minden-
kori jogszerű megszerzője tehát ezeket 
a jogokat ipso iure, a törvény erejénél 
fogva szerzi meg ellenkező megállapo-
dás hiányában azzal, hogy azt a ren-
deltetésszerű használathoz szükséges 
mértékben gyakorolhatja. 

• Az Szjt. 59. § (1) bekezdése a szoft-
ver jogszerű felhasználójának lehe-
tővé teszi a szoftver többszörözését, 
átdolgozását, feldolgozását, fordítá-
sát, a szoftver más módosítását – hi-
bák kijavítását –, és ezek eredményé-
nek többszörözését, amennyiben ezek 
a szoftver rendeltetésével összhang-
ban történnek. 

vítását is –, valamint ezek eredményének 
többszörözésére csak annyiban, ameny-
nyiben e felhasználási cselekményeket 
a szoftvert jogszerűen megszerző sze-
mély a szoftver rendeltetésével össz-
hangban végzi.

 
A fenti bekezdéshez kapcsolódóan a jog-
szabályhoz fűzött kommentár az alábbi-
akat emeli ki:
• A szoftver mint bizonyos tekintetben 

funkcionális alkotás alapvető célja, 
megalkotásának értelme az általa be-
tölteni kívánt cél elérése. E szempontot 
figyelembe véve szükséges a jogszerű 
felhasználó számára olyan lehetőségek 
biztosítása, amelyek lehetővé teszik 

Kell-e a programfejlesztő hozzájárulása 
a szoftver módosításához?
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• További korlátot a kivétel célja hatá-
roz meg, vagyis az, hogy a kivétel csak 
annak érdekében alkalmazható, hogy 
a jogszerű felhasználó az engedélye-
zett felhasználás szerinti célt (számára 
tehát a szoftver rendeltetését) mara-
déktalanul meg tudja valósítani. Ezért 
a kivételt nem lehet a felhasználási en-
gedélyen túl értelmezni – például ez 
a szabály nem enged meg több gépre 
történő telepítést, mint ami az enge-
dély által lehetséges. 

E szabályból az következik, hogy ameny-
nyiben a felhasználási szerződésben a fe-
lek kifejezetten nem tiltották meg vagy 
kötötték a fejlesztő engedélyéhez a szoft-
ver módosítását, ideértve az átdolgozást, 
illetve a feldolgozást is, úgy e cselekmé-
nyeket a felhasználási engedély jogosultja, 
azaz a megrendelő, a szerző, illetve a va-
gyoni jog származékos jogosultjának (vál-
lalkozó) engedélye nélkül is elvégezheti 
(SZJSZT 13/2011/1, SZJSZT 12/2011/1.). 

Az Szjt. 59. § (1) bekezdése szerinti 
eltérő megállapodásnak minősül a fel-
használási szerződés olyan rendelkezése, 
mely szerint a szoftver továbbfejleszté-
sét, a „származékos mű” létrehozatalá-

hoz szükséges módosításokat a szerző 
(vállalkozó) végzi.

Az ipari beruházások gyakorlatában a 
megrendelőt a vállalkozási szerződés alap-
ján jellemzően kizárólagos felhasználási 
jog illeti meg a létrehozott szellemi alko-
tások tekintetében, mely nincs korlátoz-
va meghatározott területre, időtartamra, 
a felhasználás módjára vagy szintjére.

Speciális esetek
Az Szjt. 59. § (1) bekezdésében foglalt 
szabályt minden esetben az alapul szol-
gáló szerződések eltérő rendelkezéseivel 
összevetve kell értelmezni. Ahol tehát a 
felhasználási, illetve szerzői jogi szerző-
dési rendelkezések a felsorolt cselekmé-
nyeket (többszörözés, átdolgozás, feldol-
gozás, fordítás, a szoftver bármely más 
módosítása – ideértve a hiba kijavítását 
is –, valamint ezek eredményének több-
szörözése) megtiltják, ott az adott cse-
lekmények nem gyakorolhatók (SZJSZT 
29/2003).

Amennyiben azonban a vállalkozói 
szerződés nem tiltja ezeket a cselekmé-
nyeket, nem tartalmaz az Szjt. 59. § (1) 
bekezdése szerinti eltérő megállapodást, 

azaz a szoftverek módosítását a felek nem 
kötötték kifejezetten a szerző engedé-
lyéhez, úgy a megrendelő a vállalkozá-
si díj megfizetésével a szoftvert jogsze-
rűen megszerző személynek minősül, és 
amennyiben a napi szintű használathoz 
szükséges változtatásokra, módosítások-
ra kerül sor a szoftverek tekintetében, 
úgy ez összhangban áll a szoftver ren-
deltetésével. Az Szjt. 59. § (1) bekezdése 
alapján tehát a megrendelőnek jogszerű 
lehetősége van a szoftver módosítására.

E kérdéskörben érdemes megemlíte-
ni azt a gyakori problémát, hogy a vál-
lalkozó sok esetben kiköti az átdolgozás 
tilalmát a fővállalkozóval kötött szerző-
désében. Ilyenkor a megrendelő hiába 
követeli jogszerűen a PLC programok 
változtatásához szükséges forráskódok 
átadását, a fővállalkozó várhatóan nem 
fogja tudni átadni, mert minden bizony-
nyal nem kapja meg azokat a rendszert 
fejlesztő alvállalkozótól. Ehhez hasonló 
esetekben további egyeztetés szükséges 
a felek között, hogy milyen megoldás jö-
het szóba a probléma megoldására. 

(A szerző a KCG Partners Ügyvédi 
Társulás partnere.)




