
 
 
 

Microsoft kötelezettségvállalások a felhasználók 
böngészıválasztási lehetısége kapcsán 

 
 
Az Európai Bizottság elfogadta a Microsoft kötelezettségvállalását, amely 
szerint az vállalta, hogy a Windows-t használó európai felhasználók számára 
lehetıvé teszi a különféle internet böngészık közötti választást, valamint 
megteremti a számítógépgyártók és -felhasználók számára a lehetıséget az 
Internet Explorer kikapcsolására. A Microsoft szintén vállalta, hogy széles 
körben hozzáférhetıvé teszi az interoperabilitást érintı információkat. 
 
A határozat elızménye, hogy a Bizottság 2009 januárjában kifogásközlést jutatott el 
a Microsofthoz, mert az – a feltételezések szerint – megsértette az EK-Szerzıdés 82. 
cikkét (jelenleg az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 102. cikke) oly módon, 
hogy visszaélt a számítógépek Windows operációs rendszereinek piacán fennálló 
erıfölényével, amikor az Internet Explorert a Windowshoz kapcsolta. A bizottsági 
szerint a termékkapcsolás akadályozta a piaci innovációt, és mesterséges módon 
úgy ösztönözte a szoftverfejlesztıket és tartalomszolgáltatókat, hogy termékeiket és 
internetes oldalaikat elsısorban az Internet Explorerre alakítsák ki. 
 
A kötelezettségvállalás értelmében egy böngészıválasztó képernyı áll majd a 
felhasználók rendelkezésére, amelynek segítségével szabadon megválaszthatják, 
hogy melyik böngészıt kívánják telepíteni a legnépszerőbb programok (pl. Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Apple Safari és Opera) közül a Microsoft saját böngészıje, 
az Internet Explorer mellett, illetve helyett. A választóképernyı a Windows-frissítések 
keretében fog eljutni a felhasználókhoz, így biztosítva számukra a 
választóképernyıhöz való hozzáférést. A böngészıválasztó-képernyıs 
szoftverfrissítés 2010 márciusában indul majd. Választóképernyıs frissítésre 5 éven 
keresztül lesz lehetıség. A kötelezettségvállalások arra is kiterjednek, hogy a 
számítógépgyártók ugyancsak telepíthetik és alapértelmezettként állíthatják be az 
Internet Explorer versenytársait, ez utóbbit továbbá ki is kapcsolhatják. 
 
A határozat eredményeképpen várhatóan erısödik a verseny a böngészık piacán, 
és ez fokozza majd a kapcsolódó termékekkel (digitális tartalmak, számítógépes 
programok, internetes technológiák stb.) összefüggı innovációt is. 
 
Az Európai Bizottság határozatáról szóló sajtóközlemény teljes terjedelemben elérhetı az 
EU valamennyi hivatalos nyelvén – köztük magyarul is – a következı honlapcímen: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1941&format=HTML&aged=
0&language=HU 
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A fogyasztók számára is készült egy dokumentum, melyben a Bizottság röviden és 
közérthetıen összefoglalja a mostani kötelezettségvállalással kapcsolatos fıbb tudnivalókat, 
amely az alábbi címen érhetı el (magyar nyelven is):  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/citizen_summary/hu.pdf 
 
A fentiek mellett létrehoztak egy felhasználói útmutatót, amelyik a böngészı-választó 
képernyıvel foglalkozik. Az útmutató megtekinthetı az alábbi címen (magyarul is): 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/559&format=HTML&ag
ed=0&language=HU 
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