Adatkezelési tájékoztató
a Történeti Képviselői Adatbázissal összefüggésben végzett
adatkezelésről
Az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) ezúton tájékoztatja az érintetteket
a Történeti Képviselői Adatbázis kutatási projekttel összefüggésben kezelt személyes
adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes
adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai
gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Jelen adatkezelési tájékoztató az Európai
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából készült.
1. Az adatkezelő
A személyes adatok kezelője a Hivatal (postai cím: 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.,
+36-1-441-4000, +36-1-441-5000, www.parlament.hu). Az adatkezelést végző
szervezeti egység a Hivatal Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága.
2. Az adatfeldolgozó
A kutatást, adatgyűjtést a Hivatal megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja (postai cím: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.,
e-mail: titkarsag@btk.mta.hu, www.btk.mta.hu) végzi.
3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei
dr. Csordás Dóra (+36-1-441-6471, adatvedelem@parlament.hu)
4. Az adatkezelés jogalapja, célja, az adatkezeléssel érintett személyek, és
az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés célja történelmi, tudományos kutatás végzése, ennek keretében egy
olyan adatbázis létrehozása és nyilvánosságra hozatala, amely a magyar politikai elit
(országgyűlési követek, képviselők, kormányzati szereplők, a végrehajtó hatalom, a
pártok, gazdasági és társadalmi szervezetek, a politika háttérintézményei vezetőinek)
tevékenységét mutatja be 1526-tól 2018-ig.
Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (8) bekezdése, amely szerint a tudományos
kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot nyilvánosságra hozhat, ha az
történelmi eseményekről folytatott kutatás eredményeinek bemutatásához szükséges.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősítette
a kutatási projektet. Az adatok gyűjtése e program keretében, a nyilvánosságra hozatal
szándékával történik.
Az adatkezelés az Országgyűlés munkájában 1526. és 2018. között részt vevő
személyeket, országgyűlési képviselőket, követeket, és ezek hozzátartozóit érinti (a
továbbiakban együtt: érintett).
Az adatkezelést az adatkezelő az Info tv. 5. § (5) bekezdése alapján háromévente
felülvizsgálja, annak megállapítása érdekében, hogy arra az adatkezelés céljának
megvalósításához a továbbiakban is szükség van-e.
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5. A kezelt adatok köre és az adatok forrása
Kezelt adatok köre

Alapvető életrajzi adatok (születési
idő, születési hely, halálozási idő,
halálozási hely, temetési hely)

Vallás

Származással kapcsolatos adatok
(nemesi cím, előnév, főnemesi
rang; polgári státusz; munkás,
paraszt stb.)

Kora újkor és reformkor
(1526-1848)
Genealógiai
alapirodalom
(Arcanum Család és helytörténeti
irodalom gyűjteménye 140 kötet)
Családi levéltárak missilis anyagai,
családi naplók Magyar Nemzeti
Levéltár (MNL) OL E és P
szekciók,
ÖStA
FHKA
Sonderbestände,
Sammlungen
und
Selekte
(1170-1987)
Familienakten (1540-1780))
ÖStA HHStA Familienarchiv

Kezelt adatok forrása
19. század
(1848-49, dualizmus kora)

Genealógiai alapirodalom
Gyászjelentések (MTA könyvGenealógiai alapirodalom
tárának gyűjteménye)
Gyászjelentések (MTA könyvegyházi anyakönyvek (MNL OL
tárának gyűjteménye)
anyakönyvi gyűjteménye)
egyházi anyakönyvek (MNL OL
Polgári anyakönyvek (MNL gyűjanyakönyvi gyűjteménye)
teménye)
Országgyűlési almanachok

Országgyűlési almanachok (proCsaládi levéltárak missilis anyagai, testánsok
esetében),
gyászvégrendeletek
jelentése (keresztények esetében),
genealógiai alapirodalom
Nemesség: MNL OL A57 Magyar
Udvari Kancellária Levéltár Libri
Regii (Királyi Könyvek), Erdélyi
Királyi Könyvek: MNL OL F1, F15.
Gyűjtemények:
pl.:
Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK), Kt,
Fol. Lat. 3805., genealógiai
alapirodalom
Polgári státusz: az országgyűlésen
való megjelenés jogcíme

20. század

Nemesség: MNL OL A57 Magyar
Udvari Kancellária Levéltár Libri
Regii (Királyi Könyvek), genealógiai alapirodalom
Polgári státusz (rendi értelemben):
nem releváns
Nem
nemesek
esetében
a
foglakozás a státuszjelző, forrása:
Almanachok, Magyarország tiszti
cím- és névtára 1873-1944, Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz

Gyűjtése 1945-ig történik. Országgyűlési almanachok (1920 és 1944
között),
Gyászjelentések
Nemesség: MNL OL A57 Magyar
Udvari Kancellária Levéltár Libri
Regii (Királyi Könyvek), genealógiai alapirodalom, de csak a
családok esetében, ugyanis 1918tól nemesítés nem történt.
Státuszjelző a foglakozás a Horthykorszakban:
Almanachok,
Magyarország tiszti cím- és
névtára 1873-1944, Gazdasági,
pénzügyi és tőzsdei kompasz
1945
után
helyi
források,
elsősorban napilapok
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Családi háttér (szülő, házastárs,
gyermek neve és születési dátuma,
amennyiben ez utóbbi
rendelkezésre áll)

Iskolai végzettség

Foglakozás

Megválasztással kapcsolatos
adatok (képviselők esetében)

Felsőtáblai, felsőházi tagság

Adóösszeírások MNL OL E 156
Urbaria et Conscriptiones; E 158
Regesta Decimarum; E 159 genealógiai
Regesta decimarum Családi levél- gyászjelentések
tárak missilis anyagai, genealógiai
alapirodalom

Horthy-korszakban: genealógiai
alapirodalom, alapirodalom
1945 után helyi források
Országgyűlési almanachok

Horthy-korszakban: almanachok;
peregrinációs (külföldi egyetemek- Almanachok, Iskolai anyakönyvek, 1945 után eredeti munkahelyhez
re járók) listák
peregrinációs listák
kapcsolódó helyi források, önéletrajzok
Almanachok, Magyarország tiszti
Almanachok, Magyarország tiszti cím- és névtára 1873-1944,
cím- és névtára 1873-1944, Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei
Urbáriumok MNL OL E 156
Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz
kompasz
1945
után
helyi
források,
elsősorban napilapok
MNL OL A57 Magyar Udvari 1848-49:
országgyűlési
Kancellária
Levéltár,
ország- jegyzőkönyv
Képviselőházi
Napló
és
gyűlésekre vonatkozó
forrás- 1861-től Képviselőházi Napló és
Képviselőházi Irományok, napi
csoportok
Képviselőházi Irományok, napi
sajtó tudósításai (OSZK mikroVármegyei közgyűlések jegyző- sajtó tudósításai (OSZK mikrofilmtára)
könyvei a megyei levéltárakban
filmtára)
Almanachok
1790-től országgyűlési jegyző- Almanachok,
Lakáskönyvek,
könyvek
budapesti Címtárak
Országgyűlési meghívók MNL OL
A 57 Kancelláriai levéltár, Acta
diaetae A 95 Acta diaetalia I. 15531848-49,
1861,
1865-1884:
1751)
Főrendiházi Irományok meghívott
N 49 Archivum Regni, Ladula L:
Felsőházi Irományok és Naplók
főrendek listája, 1885-től: A
Diaetae antiquae
1945 után nem releváns
főrendiház tagjainak Nyilvántartó
N 114 Kovachich Márton György
Könyve (MNL OL K 4 84. kötet)
gyűjteménye
Országgyűlési
Könyvtár:
Gyurikovits György gyűjteménye
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Párttagság

Országgyűlési tevékenység

Kitüntetések

Írások, publikációk
Bibliográfiák

nem releváns

Napi sajtó tudósításai
mikrofilmtára)

(OSZK

Családi levéltárak missilis anyagai,
városi
követek
beszámolói,
kancelláriai iratok:
- MNL OL A 37 Kancelláriai
levéltár, Acta diaetae A 95 Acta
diaetalia I. 1553–1751)
- MNL OL N 49 Archivum Regni,
Ladula L: Diaetae antiquae
- MNL OL N 50-56.
- MNL OL N 114
-Kovachich
Márton
-Magyar
Parlamenti Gyűjtemény benne
Gyurikovits György gyűjteménye
ÖStA HHStA UA Comitialia,
Specialia

1848-49: országgyűlési jegyzőkönyv
1861-től Képviselőházi és Főrendiházi Napló

Napi sajtó tudósításai (OSZK
mikrofilmtára)
Országgyűlési almanachok

Horthy-korszak: Nemzetgyűlési,
Országgyűlési és Felsőházi Napló
1945-tól Nemzetgyűlési, Képviselőházi Napló

Horthy-korszak:
Almanachok,
MNL szórt adatok különböző levél- Almanachok, Magyarország tiszti Magyarország tiszti cím- és
tárakban
cím- és névtára 1873-1944
névtára 1873-1944
1945-től napi sajtó
Irodalmi gyűjtemények: Szinnyei Irodalmi gyűjtemények: Szinnyei
Magyar
irodalomtörténeti
József: Magyar írók élete és József: Magyar írók élete és
feldolgozások,
elsősorban
a
munkái, Magyar írók arczképei és munkái, Magyar írók arczképei és
Magyar Írók Lexikona, napi sajtó
életrajzai, Gulyás Pál: Magyar írók életrajzai, Gulyás Pál: Magyar írók
Országgyűlési almanachok
élete és munkái.
élete és munkái.
A fent feltárt munkák jegyzéke
A fent feltárt munkák jegyzéke
A fent feltárt munkák jegyzéke
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6. Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Az adatgyűjtés fázisában az adatfeltöltő informatikai felülethez a kutatást végző
történészek, továbbá a Hivatal kutatási projekttel és a rendszer fejlesztésével foglalkozó
munkatársai férhetnek hozzá. A kutatási, gyűjtési fázis befejezését követően az
adatbázis a Hivatal által biztosított módon hozzáférhető lesz.
A gyűjtött személyes adatok tárolása a Hivatal szerverén történik, védett
létesítményben. Az elektronikus formában kezelt adatok vonatkozásában a Hivatal az
Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglalt megfelelő informatikai biztonsági
intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok védelméről, többek között a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen. Az informatikai rendszer naplózza a
beavatkozásokat.
7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:
Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatairól, az adatok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
b) A kezelt személyes adatok helyesbítése:
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem
felelnek meg a valóságnak, pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak.
c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez:
Az érintett bármikor kérheti, hogy kezelt adatait a Hivatal törölje, ha azokra
már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte, vagy, ha az
érintett tiltakozik, kivéve, ha azok kezelése jogi kötelezettség teljesítése
érdekében szükséges.
d) Az érintett joga személyes adatai korlátozásához:
Amennyiben az érintett a kezelt személyes adatai pontosságát vitatja, ennek
ellenőrzéséig az érintett személyes adatai – kérésére – korlátozásra kerülnek.
Amennyiben az adatkezelés jogellenes, a kezelt személyes adatok törlésre
kerülnek, azonban az érintett jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy
védelme céljából kérheti, hogy az adatainak törlése helyett azokat a Hivatal
tovább tárolja. Erre vonatkozó igény írásban, postai úton megküldött
kérelemmel terjeszthető elő az igény érvényesítésének, és a kért további
tárolási időnek a megjelölésével.
e) A tiltakozáshoz való jog:
Az érintett személy jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése
ellen, ha álláspontja szerint a Hivatal a személyes adatait a megjelölt céllal
összefüggésben nem megfelelően kezeli. Ebben az esetben a Hivatalnak kell
igazolnia, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez szükségesek. Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az
adatkezelő törli az érintett személyes adatait.
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Az a)-c) és az e) pont szerinti kérelmet az adatvedelem@parlament.hu elektronikus
levélcímen, vagy az 1. pontban jelzett postai címen lehet előterjeszteni, az adatvédelmi
tisztviselőnek címezve.
A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést, a korlátozást
és a tiltakozást a Hivatal a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül
teljesíti, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor annak akadályáról – az elutasítás
ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati
lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.
8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Hivatalhoz,
mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében,
illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.
A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C, ugyfelszolgalat@naih.hu)
bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes
adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.
Aki úgy véli, hogy a Hivatal adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055
Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy
választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is
megindítható.
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