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Bill Gates most dől a kardjába: 

bevezetik az androidos 

keresőválasztót 

 

A Google ugyanis rájött arra is, hogyan szedjen 

vissza valamit a 4,3 milliárd eurós büntetéséből, 

amit az androidos keresés miatt szabott ki az EU. 
 

 
 
Ügyesen oldotta meg a Google, hogy eleget te-
gyen az EU-nál vállalt kötelezettségének, meg 
nem is. Tavaly gigaméretű, 4,34 milliárd eurós 
büntetést szabott ki a Google-re az Európai Bizott-
ság az Android mobil operációs rendszerrel kap-
csolatos versenykorlátozó gyakorlata miatt. Az EB 
többek között azt kifogásolta, hogy a Google lé-
nyegében kizárta más keresőmotorok használatát 
a mobil operációs rendszeren. A Google erre egy 
olyat húzott, amire valószínűleg kevesen számítot-
tak: csinált egy keresőválasztó panelt, de azért 
fizetni kell, hogy egy kereső belekerülhessen. 
 
Erről egyből eszünkbe juthat a Microsoft windows-
os böngészőválasztója, amelyet egy EU-s bünte-
tés után vezettek be. A választópanel mindössze 
öt évet élt, és szinte semmi hatása nem volt a 
böngészőpiacra. Szép csendben ki is vezették. Bill 
Gates-nek, aki az EU-s eljárás és ítélet idején még 
a Microsoft vezetője volt, nem jutott eszébe a zse-
niális ötlet, hogy pénzé is tehetné a választópanelt. 
Hiába, ő mégis csak más generáció. 

 

Fizessen, aki versenyezni akar 

 

A Google idén tavasszal már be is jelentette be az 

EB kifogásolta problémákra a megoldását: egy 

keresőválasztó panelt telepít, amiben a telefon 

első bekapcsolásakor a felhasználó kiválaszthatja, 

hogy melyik keresőt szeretné alapértelmezetten 

használni andoridos eszközén, és az alapértelme-

zett böngészőt is kiválaszthatja hozzá (lásd a lenti 

képet. De arra csak a napokban derült fény, hogy 

a Google ebből is pénzt csinál: aukción hirdeti meg 

a saját keresőmotorja melletti helyeket a panelben. 

 

A Google közzétette a menetrendet és a feltétele-

ket. A panel az EU-ban forgalomba hozott 

androidos eszközökre kerül fel, de csak azokra, 

amelyekre a készülékgyártók gyárilag telepítik a 

Google keresőalkalmazását (ez egyébként a ké-

szülékek elsöprő többségére igaz). 

 

A választópanelen a Google keresőnek fix helye 

lesz, és mellé három másik motor kerülhet fel. Az 

azonban, hogy melyik lesz a három kiválasztott, 

egy zárt aukción dől el. Az aukcióra szeptember 

13-áig lehet ajánlatokat benyújtani. Ezen csak 

azok a keresők vehetnek részt, melyek teljesítik a 

Google által előírt technikai feltételeket. Csak álta-

lános keresőkkel lehet pályázni, kell legyen lokali-

zált változatuk minden olyan piacra, ahol jelen 

akarnak lenni – tehát Magyarországon csak a ma-

gyar nyelvre lokalizált keresőszolgáltatásokat látjuk 

a panelben –, és letölthetővé kell tenni a keresőal-

kalmazást Play Store-ból. Az aukciót évente egy-

szer és – valószínűleg a lokalizációs követelmény 

miatt – országonként bonyolítják le. A szerződések 

értelemszerűen 12 hónapra szólnak. 

 

Első bekapcsoláskor a képernyőn megjelenik a 

„choice screen” panel, amin a felhasználó kivá-

laszthatja az alapértelmezett keresőmotort, amit a 

készülék telepít is. A Google havonta küldi a szám-

lát a választások száma alapján a keresőszolgálta-

tóknak, melyek az aukción megajánlott díjat fizetik. 

 
https://bitport.hu/bill-gates-most-dol-a-kardjaba-

bevezetik-az-androidos-keresovalasztot 
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