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Lakossági összefoglaló   

Az európai fogyasztók megválaszthatják majd, melyik webböngészőt 
használják 

Az Ön internete – az Ön választása 

 
Miről van szó? 
 

• A Microsoft a Windows nevű számítógépes operációs rendszeréhez hosszú éveken keresztül 
automatikusan hozzákapcsolta a cég Internet Explorer nevű webböngészőjét.  

• A Bizottság aggodalmának adott hangot amiatt, hogy – figyelembe véve a Microsoft 
erőfölényét a számítógépek operációs rendszerének piacán – a fogyasztók nem élhetnek 
választási lehetőséggel, és innovatív termékből is kevesebb lesz a piacon. 

• A Microsoft 2009 októberében kötelezettségvállalásokat terjesztett elő a versenyt 
akadályozó említett körülmény fölszámolására. A Bizottság ezek után e 
kötelezettségvállalások teljesítését 5 évre jogilag kötelező érvényűvé tette a Microsoft 
számára. 

• 2010 márciusától a Windows operációs rendszert alkalmazó felhasználók megválaszthatják 
majd, hogy melyik böngésző(ke)t kívánják használni a számítógépükön. A döntésben 
böngészőválasztó képernyő lesz majd a segítségükre. 

 

Ki látja hasznát a változásnak? 
 

• A Windows operációs rendszert (XP, Vista, 7 stb.) alkalmazó több mint 100 millió 
európai polgár, s a jövőben további több millió felhasználó. 

• Azok az emberek, akik e termékeket munkavégzés vagy képzés során használják (bár 
előfordulhat, hogy nem ők, hanem a rendszerkezelők, az informatikai osztály szakemberei 
hozzák meg a döntést).  

 

Hogyan működik majd mindez a gyakorlatban? 
 

• Böngészőválasztó képernyő áll majd az Ön rendelkezésére, amelynek segítségével szabadon 
választhat egyet (vagy többet) a legnépszerűbb webböngésző programok (pl. a Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Apple Safari és Opera) közül. 

• Minden egyes böngészőt a programfejlesztők által készített tájékoztató anyag kísér 
annak érdekében, hogy Ön mint fogyasztó szabad és tájékozott döntést hozhasson.  
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• Ha az Ön alapértelmezett böngészője az Internet Explorer, és a Windows-frissítések 
automatikus elfogadását választotta, akkor Ön automatikusan át lesz irányítva a 
böngészőválasztó képernyőre. Amennyiben a frissítések telepítésére az Ön esetében nem 
automatikusan kerül sor, akkor eldöntheti majd, hogy élni kíván-e a böngészőválasztó-
képernyős frissítés lehetőségével. 

 

Pontosan mi fog megváltozni? 
• Erősödik a verseny a webböngészők piacán, és a felhasználók várhatóan egy sor 

egymástól eltérő böngésző alkalmazása mellett döntenek majd.  

• Mindez várhatóan fokozza majd a kapcsolódó termékekkel (digitális tartalmak, 
számítógépes programok, internetes technológiák stb.) összefüggő innovációt. 

 

Előreláthatólag mikorra valósul meg a javaslat? 
• A böngészőválasztó-képernyős szoftverfrissítés 2010 márciusában indul majd.  

• Választóképernyős frissítésre Önnek 5 éven át lesz lehetősége.  

 

 

További információk  
Gyakran feltett kérdések és a témához kapcsolódó dokumentumok: 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html 
A versenypolitikáról bővebben:  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
 

http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html
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