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Licencdíjakat kér Európában 

alkalmazásaiért a Google 

 

 
 

Máris látszik az EU bírságának a hatása, változtat 

eddig alkalmazott gyakorlatán az amerikai cég. 

Csak így lehet esélye más vállalatok szoftvereinek. 

 

Az Európai Bizottság júliusban 4,3 milliárd euróra 

büntette meg a Google-t az európai uniós trösztel-

lenes szabályok megsértése miatt. Az EU szerint 

az óriáscég 2011 óta jogellenes korlátozásokat 

vezetett be az Android eszközgyártók és mobilhá-

lózat-üzemeltetők számára annak érdekében, 

hogy bebetonozza erőfölényét az általános inter-

netes keresés terén. Amennyiben a Google 90 

napon belül nem vetett volna véget ennek a gya-

korlatnak, akkor az Alphabetnek − a Google anya-

vállalatának − az átlagos napi globális árbevétele 

legfeljebb 5%-át kitevő bírságot kellett volna fizet-

nie. Sundar Pichai, a Google vezetője már akkor 

hangsúlyozta, hogy fellebbezni fognak a döntés 

ellen és ez nemrég megerősítést nyert. Most 

azonban történt egy másik fontos bejelentés, 

amely alapjaiban változtathatja meg a mobilpiacot. 

 

A The New York Times számolt be arról, hogy a 

társaság október 29-től az Európában eladott 

okostelefonok és táblagépek után licencdíjat fog 

kérni a mobiltelefon-gyártóktól a Google Play és 

más alkalmazások használata után. A módosítás 

hatására licencdíj vonatkozik majd többek között a 

Gmail, a YouTube és a Google Térkép előzetes 

feltelepítésére és alkalmazására. A díjköteles 

programok listáját ugyanakkor a társaság egyelőre 

nem hozta nyilvánosságra. 

 

A hardvergyártók számára lehetőség van arra is, 

hogy alternatív Android-verziókat alkalmazzanak a 

Google szoftvereivel együtt. Az óriáscég többek 

között olyan licencdíj-csomagot akar kínálni, amely 

magában foglalja a Play Store, a Gmail, a 

YouTube és a Térkép szolgáltatásokat. Egy másik 

csomag pedig a keresőt és a Chrome böngészőt 

tartalmazná. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az 

egyes díjcsomagok mennyibe kerülnének. A válla-

lat ezzel a lépéssel reagált az Európai Bizottság 

büntetésére. Amennyiben a fellebbezési eljárás 

során a Google javára ítélnek, akkor az megszün-

teti az új modellt. Az ítélethozatalra ugyanakkor 

csak évek múlva lehet számítani. 

 

Hiroshi Lockheimer, a Google platformokért és 

ökorendszerekért felelős alelnöke azt írta, hogy a 

keresőjük és a Chrome böngészőjük, valamint az 

alkalmazásaik előzetes feltelepítése lehetővé tette, 

hogy finanszírozhassák az Android fejlesztését és 

ingyenes terjesztését. A licencrendszer az 

okostelefonokhoz és a táblagépekhez egyaránt 

elérhető lesz az Európai Gazdasági Térség terüle-

tén. Az EGT magába foglalja az Európai Unió 28 

tagállamát, továbbá Izlandot, Liechtensteint, Nor-

végiát és Svájcot. Azok a gyártók, akik hajlandók 

kifizetni a licencdíjakat a Play Store, a YouTube, a 

Gmail és a Térkép esetében, plusz költségek nél-

kül telepíthetik fel a készülékeikre a keresőét és a 

Chrome böngészőt. 

 

Az Európában legsikeresebb értékesítőnek számí-

tó Samsung és Huawei még nem kommentálta a 

Google döntését, s egyelőre azt sem lehet tudni, 

hogy a gyártók átterhelik-e a plusz költségeket a 

felhasználókra. 

 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-

tech/133516/licencdijakat-ker-europaban-

alkalmazasaiert-a-google 
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