
172002. júniuswww.linuxvilag.hu

Láttuk-hallottuk

A szabványok szerepe
Szabványok nélkül az Internet Bábel tornya lenne. Az
a szabadságjogunk, hogy elmondhatjuk, amit akarunk,
alapvetõen attól a megegyezéstõl függ, hogy ugyana-
zokat a nyelveket beszéljük. A szabványok adják a közös
nyelvi alapot, amelyre a sokszínûség világát építjük.
Ahhoz, hogy a programok szemszögébõl hasznos lehes-
sen, egy szabványnak világszerte elérhetõnek és men-
tesnek kell lennie azoktól a koloncoktól, amelyek meg-
akadályozzák széles körû elterjedését.
Vizsgáljuk meg a következményeket egy olyan szellemi
tulajdon (például szabadalom vagy szerzõi jog) birtokosa
szemszögébõl, aki ezt a tulajdonát egy ipari szabvány
alapjaként szeretné elterjeszteni. Vagy tanulmányozzuk
annak a fejlesztõnek az érdekeit, aki megtudja, hogy va-
laki másnak a szellemi tulajdona akadályozza egy szab-
vány megvalósításában. Összeférhet-e a szellemi tulajdon
birtoklása a szabványokkal a nyílt forráskód világában?
Ez nem pusztán elméleti kérdés. A szabványügyi szerve-
zetek szerte a világon arra a kérdésre keresnek választ,
hogyan egyeztethetõ össze a magánkézben lévõ szellemi
tulajdon a Free Software Foundation (Szabad Szoftver
Alapítvány) irányelveivel és a Nyílt Forráskód Meghatáro-
zással (Open Source Definition), amelyek szerint a forrás-
kódot nyilvánosságra kell hozni és a programok szabad
másolását, módosítását és terjesztését engedélyezni kell.
A szabadalmak jelentik a legnagyobb fenyegetést a
szabványok és azok nyílt forráskódú programokban tör-
ténõ felhasználása szempontjából. Bárki, akinek olyan
szabadalom van a birtokában, amely egy szabvány meg-
valósításához nélkülözhetetlen gondolatokra terjed ki,
megakadályozhatja, hogy e szabványt megvalósító ter-
méket készítsünk, használjunk vagy árusítsunk.
Nem erõltetem a „megvalósításához nélkülözhetetlen”
kifejezés értelmének meghatározását, de gondoljunk bele
egy olyan helyzetbe, amikor egy szabvány egyetlen mû-
szakilag kivitelezhetõ vagy gazdaságilag ésszerû meg-
valósítása szabadalmazott módszer felhasználását igényli.
Mivel a törvény általában nem teszi kötelezõvé a szaba-
dalmak átadását, és nem határozza meg az „ésszerû”
jogdíj mértékét, a szabvány teljességgel elérhetetlen
lehet azok számára, akik nem engedhetik meg maguknak
a szabadalom megvásárlását vagy saját fejlesztéssel
a technológiai korlát megkerülését.
Sokan adtak hangot tiltakozásuknak a nyilvánosság
elõtt, amikor a World Wide Web Consortium (W3C)
puhatolózásképpen olyan szabadalomelbírálási eljárást
javasolt, melynek értelmében webes szabványok ré-
szévé válhatnának olyan szabadalmazott módszerek is,
amelyekért ésszerû és megkülönböztetést nem jelentõ
(RAND – Reasonable and NonDiscriminatory) jogdíjat
kell fizetni. A szabad és nyílt forráskód közössége arra
mutatott rá, hogy ezek a jogdíjak – még akkor is, ha
„megkülönböztetést nem jelentõ” mértékûek – nem
férnek össze a szabad másolást, módosítást és terjesz-
tést megengedõ felhasználói engedély mellett a forrás-
kóddal együtt terjesztett programokkal. A közfelhábo-
rodás hatására a W3C újrafogalmazza a szabadalmakkal

kapcsolatos állásfoglalását. A cikk megjelenésének
idején az állásfoglalás új vázlata nyilvános hozzászólások
céljából már minden bizonnyal elérhetõ lesz a
� http://www.w3c.org honlapon.
A szabadalmakkal kapcsolatos nehézségek egyik megol-
dása az lenne, ha a szellemi tulajdon birtokosainak köte-
lezõvé tennék, hogy szabványok megvalósítására a sza-
badalmakat jogdíj nélkül adják át. A W3C-hez hasonló
szervezetek tagjai pontosan ebben állapodtak meg (bizo-
nyos feltételek mellett, amelyeket a honlapjukon olvas-
hatunk). Nem minden szabványügyi szervezet rendel-
kezik ehhez hasonló elvekkel. A szabványok megvaló-
sításánál mindig ellenõrizni kell a szabványt kibocsátó
szervezet szabadalmakkal kapcsolatos felfogását, meg-
gyõzõdve arról, hogy a szabvány megvalósításának
nincs ismert szabadalmi akadálya.
Ha egy szabadalmat egy szabvány megvalósításának
céljára adnak át, a szabadalom felhasználási engedélye
még akkor sem feltétlenül egyeztethetõ össze a fejlesz-
tés alatt álló program terjesztési engedélyével. Jellemzõ
például, hogy egyes szabadalmak felhasználási feltételei
kimondják, hogy a szabadalom felhasználásának joga
csak a szabvány megvalósítására terjed ki („alkalmazási
kör”-korlátozás).
A GPL nem fér össze szabadalmak felhasználási engedé-
lyének olyan változataival, amelyek az alkalmazási kör
tekintetében megszorításokat tartalmaznak. A GPL-prog-
ramoknak biztosítaniuk kell azt a szabadságjogot is, hogy
a program felhasználásával hozzanak létre újabb prog-
ramokat, beleértve a más célra használt programokat is
(a szakértõk úgy fogalmaznak, hogy a kód „elágaztatás”
és „újrafelhasználás” céljára is elérhetõ). A szabadalmak
korlátozott felhasználási körû engedélyei a GPL 7. szaka-
szával ütköznek, amely többek között ezeket mondja ki:
„Ha egy szabadalom felhasználási engedélye nem tenné
lehetõvé a program jogdíj nélküli terjesztését, akkor a
szabadalom engedélyének és a jelen engedély tiszte-
letben tartásának is egyetlen módja az, ha lemondunk
a program terjesztésérõl.”
Mivel a szabadalmak tulajdonosainak üzleti céljai külön-
bözõek, el kell olvasnunk a szabadalom felhasználási en-
gedélyét és meg kell ismernünk a szabványt támogató
szervezet szabadalmakkal kapcsolatos álláspontját. Keres-
sük meg az olyan szabványügyi szervezeteket, mint a
W3C és az Embedded Linux Consortium, amelyek kíván-
csiak a Nyílt Forráskód Közösségének a szabadalmakkal
kapcsolatos elvekhez és eljárásokhoz fûzõdõ véleményére.
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Néhány szó arról,
hogy az újabb
szabványok gyakran
összeegyeztethetõk
a szabad és nyílt
forrású terjesztéssel.

© K
isk

apu
 Kf

t. M
ind

en 
jog

 fe
nnt

art
va


