
Anonimizálási szabályok
a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság weboldalához és online felületeihez

Második változat, lezárva: 2022. szeptember 10. Szombat.

Az MHGT Webes Munkacsoportjának 2020.II.21-i  ülésén megvitatott  alapelvek,  valamint az online
felületek szerkesztésének tapasztalatai alapján összeállította:

Benke Tamás (MHGT, pénztárnok; a WM tagja).

1.) Minden esetben kiírandó nevek:

Akik az alábbi kategóriák bármelyikébe beleesnek, azok nevei minden esetben (akár pozitív,
akár negatív kontextusban) kiírandók!

a) Tisztségviselők
Hivatalban lévő tisztségviselő (elnökségi vagy felügyelőbizottsági tag) neve minden
esetben kiírandó.

b) Elhunyt személyek
Elhunyt  személynek  (akár  tag  volt,  akár  nem),  elhunyta  után,  minden  esetben
kiírandó a neve. (Elhunyt személy alatt a dokumentum keletkezése ideje előtt elhalálozott
személyeket kell érteni.)

c) Napirendi pont címében szereplő személyek
Minden  esetben  kiírandó  azon  személyek  neve  a  jegyzőkönyvben,  akiknek  neve
valamelyik  napirendi  pont  címében  szerepel  (elsősorban  azon  napirendi  pontnál,
amelynek címében nevük szerepel).

2.) Feltételesen kiírandó nevek:

a) Jegyzőkönyv-hitelesítők
A  jegyzőkönyv-hitelesítők  nevét  a  megválasztásukra/kijelölésükre  vonatkozó
kitételnél,  valamint  a  jegyzőkönyv  végén,  a  hitelesítés  részeként  kell  feltüntetni;
hozzászólásaik anonimizálandók.

b) Bizottságok tagjai, megbízottak (és szerződéses jogviszonyban állók)
Az  elnök  vagy  elnökség  által  összehívott  állandó  vagy  eseti  bizottságok  (pl.
jelölőbizottság,  szavazatszámláló  bizottság,  rendkívüli  bizottság,  stb.)  vagy
megbízott személyek neve csak indokolt esetben, tehát a bizottság vagy megbízott
tevékenységére  vonatkozó  kitételeknél  tüntetendő  fel;  továbbá  a  bizottság
összehívásával, vagy a megbízás létrejöttével kapcsolatos határozatoknál.

c) A Webes Munkacsoport tagjai
Mivel az MHGT Webes Munkacsoport (MHGT WM) tagjainak neve, a WM weboldalán
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megtalálható,  azért  a  WM  emlékeztetőiben (és  csak  ott!)  a  tagok  neve  nem
anonimizálandó.

d) Tiszteletbeli tagok
A  tiszteletbeli  tagok  nevét  csak  indokolt  esetben,  azaz  olyankor  lehet  feltüntetni,
amikor a szöveg az illető neve nélkül értelmezhetetlen volna; egyébként mellőzendő.

e) Meghívottak, delegátusok. Társszervezetek, valamint azok vezetői és tagjai.
Hogyha  valamely  ülésen,  egy  adott  napirendi  pont  tárgyalásánál,  az  elnökség
meghívása  alapján,  vagy MHGT tagságuk  jogán,  más  szervezetek  képviselői  vagy
(tagsággal  nem  rendelkező)  meghívott  magánszemélyek  vesznek  részt,  és
felszólalnak,  az  ő nevük és esetleges hozzászólásuk is  feltüntethető,  de  csak azon
napirendi pontnál, mely rájuk vonatkozik, ill. amelynél indokoltan felszólaltak.
Ugyancsak  feltüntetendők  a  társszervezetek  (valamint  azok  MHGT  irányába
kapcsolattartásra  kijelölt  képviselőinek)  neve,  akkor  is,  hogyha  az  ülésen  nem
vesznek részt, csak említés történik róluk. A társszervezetekkel, vagy azok tagjaival
kapcsolatos, bíráló jellegű szövegrészeknél azonban a nevük kihagyandó, oly módon,
hogy a bírált szervezet vagy személy mibenléte vagy kiléte ne legyen megállapítható.
(Hogyha  magánszemély  vesz  részt  meghívottként  az  ülésen,  de  ahhoz  nem  szól
hozzá, ill. annak napirendje őt nem érinti, neve nem tüntetendő fel!)

f) Közszereplők
Közszereplők  (pl.  tudósok,  művészek,  politikusok,  hírességek)  neve  és  társadalmi
tisztsége csak indokolt  (közéleti  szempontból  nem érzékeny) esetben,  és lehetőleg
pozitív kontextusban írandó ki.

3.) Nem kiírandó nevek:

a) Rendes tagok, élő magánszemélyek
Sohasem írandó ki azon,  életben lévő magánszemélyek neve (attól függetlenül, hogy
tagok-e, avagy sem; vagy pedig viseltek-e korábban tisztséget az MHGT-ben, avagy
sem), akik a fenti kategóriák egyikébe sem sorolhatók be, de felszólalnak az ülésen,
vagy pedig róluk szó esik.

4.) TOVÁBBI ALAPELVEK:

a) Hitelesítéseknél az aláírások képe mellőzendő; a hitelesítők neveit géppel kell kiírni!

b) A beszámolók és egyéb iratok is fentiek szerint anonimizálandók.
Olyan okmányoknál, melyek eleve közzé vannak téve valamely hivatalos portálon (pl.
az OBH Civil Közzététel-keresője), az ott közzétett formában kell a honlapunkon is
közölni!
Azon  esetben,  hogyha  (más  helyütt)  hivatalosan  közzétett  alakja  nincs  a
dokumentumnak, akkor úgy kell  azt  közzétenni,  hogy csak a  tisztségviselők neve és
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esetleges  adatai  szerepeljenek  rajta;  de  ha  ez  technikailag  megoldható,  akkor  az
aláírásokat és személyes adatokat le kell takarni!

c) A tagnévsor nem nyilvános, de aki (állandó vagy ideiglenes) tisztséget tölt be; továbbá
a  tiszteletbeli  és  pártoló  tagok  (akikkel  eleve  büszkélkedni  akarunk),  neve  nem
mellőzendő a weboldalról.

d) Az  elhunytak (akiknek  már  nincsenek  személyiségi  jogaik,  tagságuk  pedig  szintén
nem  lehet,  hiszen  a  haláluk  pillanatában  az  is  megszűnik),  speciális  kategóriát
alkotnak; említéseik, kontextustól függetlenül, minden esetben feltüntetendők.

e) A  Társaság  (vagy  társszervezeteinek)  belső  működésére  vonatkozó,  kifejezetten
bizalmas  jellegű  („bennfentes”)  információk,  különösen  pedig  azok,  melyeknek
kitudódása a Társaság érdekeivel ellentétes volna, a dokumentumokból kihagyandók.

f) Hogyha  jegyzőkönyvekben  konferenciákról  (vagy egyéb  rendezvényekről)  van szó,
melyeken MHGT tagok előadnak,  ilyen esetben sem tüntetendő fel  a  tisztséget  nem
viselő tagok  neve;  akkor  sem,  hogyha  a  konferencia  programjából  egyébként  az
előadók  kiléte  és  MHGT  tagsága  a  széles  nyilvánosság  előtt  is  ismeretes  volt.
Tehát azon elv, hogy az életben lévő, de tisztséget nem viselő tag MHGT tagságának
ténye a Társaság (konferenciáktól függetlenül) nyilvánosságra hozandó irataiban nem
kerülhet rögzítésre (hiszen ez egyértelmű volna részleges tagnévsor közzétételével),
elsőbbséget  élvez  azon  megfontolással  szemben,  hogy  a  konferenciákon  előadó
MHGT tagok neve és MHGT tagságuk ténye, ezen konferenciák program-kiírásaiból
egyébként  (harmadik  fél  számára)  kiderülhet  (és  ezért  nekünk  sem  volna  logikus
titkolni azt).
Ti.  a konferencia  egyszeri  alkalom, és  az azzal kapcsolatos közlések a maguk helyén
kezelendők;  azonban  a  Társaság  honlapján  permanensen  megjelenítendő, hivatalos
jegyzőkönyvek más megítélés alá esnek, és ezekben  a konferenciák,  ill.  más események
(egyébként) nyilvános jellegére való hivatkozással sem tüntetendő fel  az MHGT tisztséget nem
viselő tagjainak neve és tagságuk ténye.

g) Mivel az egyes személyek státusza, és ezáltal, a fenti kategóriákba való besorolásuk
is,  változhat,  az  anonimizálásnál  mindig  a  jegyzőkönyv  keletkezésének  időpontjában
fennálló státuszuk (és fenti kategóriákba való sorolásuk) alapján kell őket figyelembe
venni. Fő elv:  „inkább több név legyen elhagyva, mint kevesebb” – annak érdekében, hogy
minél kisebb eséllyel okozzunk jogsérelmet.

h) Az  egyes  online  közzétételeknél  (pl.  weboldal-  vagy  blog-bejegyzések,  YouTube-
videók), ha azok „első közlésnek” minősülnek, a tartalmak készítőjének/szerkesztőjének
neve (ill. szükség esetén: a tartalom közzétételét javasló személy neve) közzé teendő
(ill. tehető).

3/3. oldal


