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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója fordítói munka céljából két különböző számítógépes program 
felhasználására jogosító licencet szerzett, melyet a fordítói munka befejeztével el szeretne 
adni. Mindkét szoftver licencadója azt állította azonban, hogy a megállapodásban foglalt 
feltételek tiltják a szoftver használati jogának más személyre történő átruházását. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy az eladás tilalma ellentétes az uniós jogszabályokkal, a 91/250/EGK 
irányelvvel és a bíróság határozatával (ECJ C-128/2011).

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. november 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A C-128/11. számú UsedSoft ügyben az Európai Bíróságnak azt kellett megvizsgálnia, hogy 
egy jogtulajdonos által egy felhasználóval kötött licenc-megállapodás értelmében a 
jogtulajdonosnak van-e beleszólása abba, ha a felhasználó harmadik félnek értékesíti a már 
használatban lévő licencet, ily módon lehetővé téve a számítógépes program adott 
példányának további használatát. A Bíróság megállapította, hogy a szóban forgó esetben –
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amelyet teljes egészében vizsgált – tulajdonjogi átruházás történt, azaz az adott számítógépes 
programot eladták. Ez azt jelenti, hogy a jogtulajdonos nem tilthatja meg a számítógépes 
program használatához szükséges licenc további értékesítését, még akkor sem, ha a licenc-
megállapodás tiltja a további átruházást.

A petícióból nem derül ki egyértelműen, hogy a Bíróság által a C-128/11. számú ügyben 
feltárt tényállás megegyezik-e a petíció benyújtója által ismertetett helyzettel. Azonban 
amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy a petícióban említett vállalatok sértik az 
Európai Bíróság értelmezésében vett uniós jogot, és ez ellen lépéseket kíván tenni, az adott 
tagállam nemzeti bíróságához kell fordulnia.  

A Bizottság figyelemmel kívánja kísérni a Bíróság által a C-128/11. számú ügyben hozott 
ítéletet követő piaci fejleményeket. A Bizottság azonban nem rendelkezik hatáskörrel ahhoz, 
hogy a petícióban említett esethez hasonló, magánfelek közötti egyedi esetekkel foglalkozzon. 

Összegzés

Amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy a szerzői jogi jogszabályok megsértésének 
esete forog fenn, a jogsértés megszüntetése érdekében eljárhat az illetékes nemzeti bíróságok 
előtt.

A Bizottság figyelemmel kíséri a Bíróság által a C-128/11. számú ügyben hozott ítéletet 
követő piaci fejleményeket. A Bizottság azonban nem rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy a 
petícióban említett esethez hasonló, magánfelek közötti egyedi esetekkel foglalkozzon. 


