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A bejelentés tartalmi kivonata
Bejelentő
a
családfakutatás
problémáira hívta fel a figyelmet.
Véleménye szerint a levéltári kutatás
időbeli korlátozására és a személyes
adatok
védelmére
vonatkozó
rendelkezések
sok
esetben
ellehetetlenítik az eredményes
családfakutatást.
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Vizsgálat eredménye
A közérdekű bejelentésre az Igazságügyi Minisztérium azt a tájékoztatást adta, hogy a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (továbbiakban:
Ltv.) 8. §-a értelmében a levéltári anyag védelmének ágazati irányítását a kultúráért felelős miniszter
látja el és ennek keretein belül szabályozza − többek között − a levéltári kutatás követelményeit.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fentiek alapján arról informálta a bejelentőt, hogy az Ltv.
alapján a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozási évét követő harminc év után
kutatható, amennyiben a halálozás dátuma nem ismert, vagy csak aránytalanul nagy erőfeszítéssel
megállapítható, úgy a születéstől számított kilencven év, amennyiben ez az adat sem ismert, vagy csak
aránytalanul nagy erőfeszítéssel megállapítható, úgy a levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan
év.
Az Ltv. 2020. július l-jén hatályba lépett módosításai érintették a személyes adatot tartalmazó
levéltári anyagban történő kutatásra vonatkozó rendelkezéseket, amennyiben az új, 24/A. § (4)
bekezdése értelmében „a személyi adat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a levéltári anyagban
azonosítható személyek elhalálozásának időpontjáról kérelemre adatot szolgáltat az iratanyagot őrző
közlevéltár számára a [...] védelmi idők leteltének megállapíthatósága céljából."
Az adatszolgáltatást végző szerv a Belügyminisztérium, amely személyi adat- és
lakcímnyilvántartásából szolgáltatja a közlevéltár kérésére a védelmi idők megállapításához
szükséges adatokat. A születési, házassági, halálozási anyakönyvek különösen sok személyes adatot
tartalmazó anyagnak minősülnek, és tekintettel arra, hogy anyakönyvi évfolyamonként kutathatók, az
abban szereplő minden személy adatának védelme érdekében ritkán kutatható teljes egészében. A
30-90-60 éves védelmi idő lejárta előtt is kutatható levéltári anyag anonimizált másolatban,
tudományos kutatás esetében, illetve akkor, ha a kutatáshoz az érintett, vagy halálát követően annak
bármely örököse, a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója vagy bejegyzett élettársa hozzájárult.
A levéltári anyagban szereplő egyedi adatról való tájékoztatás kérésével lehet az anyakönyvben
szereplő információhoz hozzájutni; a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy az egyedi adat megismerése
jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez, illetve jogainak − pl. a
családhoz fűződő jogoknak − vagy érdekének érvényesítéséhez szükséges. A tájékoztatási kérelemhez
az Ltv. értelmében csatolni kell a kérelmező nyilatkozatát, hogy a megismert egyedi adatokat kizárólag
a kérelemben meghatározott célból használja fel, a levéltárnak ugyanakkor joga van nyilatkozat
hiányában vagy hiányos nyilatkozat esetében a kérelem teljesítését megtagadni.
A bejelentésben említett rokonokra – unokatestvérek, másod-unokatestvérek – vonatkozóan tehát az
egyedi adatról való tájékoztatás szolgálhat információval, az erre vonatkozó kérelmet a tárgyi
iratanyagot őrző közlevéltárnál lehet megtenni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) feladata a személyes
adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog
érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. Az Ltv.-ben szereplő, a személyes adatot tartalmazó
levéltári anyag kutatására vonatkozó védelmi idők, illetve az adatvédelmi korlátozások felülvizsgálata
ennek megfelelően a NAIH feladatkörébe tartoznak, amely bejelentés alapján is végez vizsgálatot.

