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A keresőmotor működtetője nem köteles elvégezni a linkek közüli törlést a 
keresőmotorjának valamennyi változatán 

Ugyanakkor köteles e törlést a keresőmotor tagállamok szerinti változataira alkalmazni, olyan 
intézkedésekkel együtt, amelyek eltántorítják az internethasználókat attól, hogy a tagállamok 
valamelyikéből hozzáférjenek a szóban forgó, e keresőmotor Unión kívüli változatain elérhető 

linkekhez 

A 2016. március 10-i határozatával a Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(adatvédelmi hatóság, Franciaország; a továbbiakban: CNIL) 100 000 euró összegű bírságot 
szabott ki a Google Inc. társasággal szemben, mivel az megtagadta, hogy a link törlése iránti 
kérelem teljesítésekor e törlést a keresőmotorja doménnevének valamennyi kiterjesztésén 
alkalmazza. 

Miután a CNIL 2015. május 21-én felszólítást intézett a Google Inc.-hoz, hogy a törlést valamennyi 
kiterjesztésen alkalmazza, a Google Inc. megtagadta, hogy eleget tegyen e felszólításnak, és a 
szóban forgó linkeket kizárólag a keresőmotorja tagállamoknak megfelelő doménnevein végzett 
keresések eredményeként megjelenített találatok közül törölte. A Google Inc. a Conseil d’État 
(államtanács, Franciaország) előtt kérte a 2016. március 10-i határozat megsemmisítését. 
Álláspontja szerint ugyanis a törléshez való jog nem követeli meg szükségképpen azt, hogy a 
vitatott linkek törlésére földrajzi korlátozás nélkül, a keresőmotorja valamennyi doménnevén sor 
kerüljön. 

A Conceil d’État (államtanács) előzetes döntéshozatal céljából több, arra irányuló kérdést 
terjesztett a Bíróság elé, hogy a személyes adatok védelméről szóló uniós jogszabályokat1 úgy 
kell-e értelmezni, hogy amikor a keresőmotor működtetője teljesíti a linkek közüli törlés iránti 
kérelmet, e törlést a keresőmotorjának valamennyi változatán köteles elvégezni, vagy 
ellenkezőleg, azt csupán a keresőmotor tagállamok szerinti változataira, vagy akár kizárólag a 
törléssel érintett személy lakóhelye szerinti tagállam szerinti változatára köteles alkalmazni. 

A mai napon hozott ítéletében a Bíróság először is emlékeztet arra, hogy korábban kimondta,2 
hogy a keresőmotor működtetője köteles arra, hogy a személy nevére való keresés nyomán 
megjelenő találati listáról törölje a harmadik fél által közétett és e személlyel kapcsolatos 
információkat tartalmazó weboldalakra mutató linkeket, abban az esetben is, ha ezt a nevet vagy 
az ilyen információkat korábban vagy egyidejűleg nem törölték ezekről a weboldalakról, mégpedig 
adott esetben akkor is, ha az említett oldalakon történő közzététel önmagában jogszerű. 

A Bíróság ezt követően megállapítja, hogy a Google Franciaország területén működő szervezete 
többek között kereskedelmi és reklámtevékenységeket folytat, amelyek elválaszthatatlanul 
kapcsolódnak az érintett keresőmotor működtetéséhez szükséges személyesadat–kezeléshez, 

                                                 
1
 A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1995. L 281., 31. o.; 
magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (általános adatvédelmi 
rendelet) (HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 314., 72. o.; HL 2018. L 127., 2. o.). 
2
 2014. május 13-i Google Spain és Google ítélet, C-131/12 (lásd: CP 70/14). 

http://www.curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-131%252F12&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=hu&avg=&cid=673507
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070hu.pdf
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másrészt pedig, hogy e keresőmotort – figyelembe véve többek között a különböző nemzeti 
változatok közötti átjárhatóságot – úgy kell tekinteni, hogy az egységes személyesadat-kezelést 
valósít meg a Google Inc. franciaországi szervezetének tevékenysége keretében. Az ilyen helyzet 
tehát a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós jogszabályok hatálya alá tartozik. 

A Bíróság hangsúlyozza, hogy a globalizált világban az, hogy az internethasználók – különösen az 
Unión kívüli internethasználók – a találati listák révén hozzáférnek az olyan személyekre 
vonatkozó információkra mutató linkekhez, akik érdekeltségeinek központja az Unióban található, 
az Unión belül is közvetlen és jelentős hatásokat gyakorolhat e személyekre, ezért a linkek közüli 
törlés egész világra való kiterjesztése maradéktalanul megvalósítaná az uniós jog által 
megvalósítani kívánt célkitűzést. A Bíróság ugyanakkor rámutat arra, hogy számos harmadik állam 
nem ismeri a linkek közüli törléshez való jogot, illetve eltérő megközelítést alkalmaz e joggal 
kapcsolatban. A Bíróság mindehhez hozzáteszi, hogy a személyes adatok védelméhez való jog 
nem abszolút jog, hanem azt a társadalomban betöltött szerepének függvényében kell figyelembe 
venni, egyúttal az arányosság elvével összhangban biztosítva, hogy egyensúlyban legyen más 
alapvető jogokkal. Ezenfelül egyrészt a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok 
védelméhez való jognak, másrészt az internethasználók tájékozódási szabadságának egymással 
szembeni mérlegelése a világ különböző részein jelentősen eltérhet. 

Márpedig a jogszabályszövegekből nem tűnik ki az, hogy az uniós jogalkotó elvégezte volna ezt a 
mérlegelést a találati listáról való törlés Unión kívüli hatályára vonatkozóan, sem pedig az, hogy az 
uniós jogalkotó úgy döntött volna, hogy a magánszemélyek számára biztosított jogokat a 
tagállamok területén túlnyúló hatállyal ruházza fel. Emellett az sem tűnik ki, hogy a gazdasági 
szereplőkkel szemben – mint a Google – a linkek törlésére vonatkozó olyan kötelezettséget kívánt 
volna előírni, amelyet a keresőmotorjuk azon nemzeti változatain is kötelesek elvégezni, amelyek 
nem a tagállamoknak felelnek meg. Ráadásul az uniós jog nem rendelkezik ilyen eszközökről és 
együttműködési mechanizmusokról a linkek törlésének Unión kívüli hatálya tekintetében. 

A Bíróság következtetése szerint tehát a jelenleg hatályos uniós jog nem ír elő olyan 
kötelezettséget a keresőmotor működtetőjével szemben, amely szerint – adott esetben 
valamely tagállami felügyelő hatóság vagy bíróság általi felszólítást követően – az érintett 
személy link törlése iránti kérelmének teljesítésekor e törlést a keresőmotorjának 
valamennyi változatán el kell végeznie. 

Ezzel szemben az uniós jog megköveteli, hogy a keresőmotor működtetője az ilyen törlést a 
keresőmotorjának a tagállamok szerinti összes változatára alkalmazza, és megtegye az 
érintett személy alapvető jogainak tényleges védelmét biztosító, kellően hatékony intézkedéseket. 
E törlést tehát szükség esetén olyan intézkedéseknek kell kísérniük, amelyek révén ténylegesen 
megakadályozhatók a tagállamok internethasználói abban, vagy legalábbis határozottan 
eltántoríthatók attól, hogy az érintett személy neve alapján a tagállamok valamelyikében végzett 
keresés eredményeként megjelenített találati lista révén – e keresőmotor „Unión kívüli” változata 
útján – hozzáférjenek a törlés iránti kérelem tárgyát képező linkekhez. A kérdést előterjesztő 
bíróság feladata annak megvizsgálása, hogy a Google által elfogadott vagy javasolt intézkedések 
eleget tesznek-e e követelményeknek. 

A Bíróság végül megállapítja, hogy jóllehet a jelenleg hatályos uniós jog nem teszi kötelezővé a 
link törlésének a keresőmotor valamennyi változatán történő elvégzését, azt nem is tiltja meg. 
Következésképpen a tagállami felügyeleti hatóságok és bíróságok továbbra is az alapvető jogok 
védelmének nemzeti szintjét alkalmazhatják, amikor egymással szemben mérlegelik egyrészt az 
érintett személy magánéletének tiszteletben tartásához és a rá vonatkozó személyes adatok 
védelméhez való jogát, másrészt pedig a tájékozódás szabadságához való jogot, és e mérlegelés 
eredményeként adott esetben előírhatják e keresőmotor működtetőjével szemben, hogy a törlést 
az említett keresőmotor valamennyi változatán végezze el. 

 

 
EMLÉKEZTETŐ: Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az 
előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus 
érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé. A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság 
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előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a 
tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti. 
 

 

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot. 

A kihirdetés napján az ítélet teljes szövege megtalálható a CURIA honlapon 

Sajtófelelős: Lehóczki Balázs  (+352) 4303 5499 

Az ítélet kihirdetésekor készített képfelvételek elérhetők: „Europe by Satellite”  (+32) 2 2964106 
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