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Iratok - adatok rendszerezése

Kutatás – nagyon sok adat
•Adatok 
• rendezése
• áttekinthetősége
• visszakereshetősége
• FORRÁSA!
• biztonsági mentése

•Családfák (kézzel, számítógépen készült)
•Képek, dokumentumok - digitalizálás
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Hogyan dolgozzuk fel, amit találtunk?
• Saját rajz, füzetek, előrenyomtatott könyv

• Szoftver – családfa ábrák, családkönyvek generálás

• Családfa, címer rajzolás, készíttetés

• Családkönyv / személyes fotóalbum készítés

• Publikálás:
• internetes (saját és nyilvános weblapok, blogok)
• könyvkiadás: helytörténeti, családtörténeti könyvek
• újságcikk / online újság
• pályamunka, diplomamunka, phd

• Helytörténeti gyűjteményben



Képek rendszerezése
• Fotóalbumok, feliratozás(!)

• Digitalizálás – katalogizálás

Pl.

• Picasa –> Google Fotók 

• iPhoto –> Photos

• XnView

• Darktable

• ACDsee

• Adobe Photoshop Lightroom

• Zonerama

https://www.google.com/intl/hu/photos/about/
https://www.apple.com/macos/photos/
https://www.xnview.com/en/
https://www.darktable.org/
https://www.acdsee.com/en/index/
https://www.adobe.com/hu/products/photoshop-lightroom.html?gclid=CjwKCAjwmKLzBRBeEiwACCVihjkt53RLSmqtv_NsXCVF_bgJgeJlxw2EyrNdvYVjSsbzV3-CSa51sRoCsCQQAvD_BwE&sdid=8JD95K3V&mv=search&skwcid=AL!3085!3!393352313409!e!!g!!adobe%20photoshop%20lightroom&ef_id=CjwKCAjwmKLzBRBeEiwACCVihjkt53RLSmqtv_NsXCVF_bgJgeJlxw2EyrNdvYVjSsbzV3-CSa51sRoCsCQQAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!393352313409!e!!g!!adobe%20photoshop%20lightroom
https://www.zonerama.com/


Fortepan - közösségi fotóarchívum

• 2010-ben indult 5.000 
képpel

• több mint 130.000 archív 
fénykép

• szabad felhasználású

• böngészhető, letölthető

• a fotók leírását önkéntes 
szerkesztők végzik

http://www.fortepan.hu/


Fotókönyvek

Forrás: Pytheas Könyvmanufaktúra

Forrás: CEWE Fotókönyv

http://konyvmanufaktura.hu/2013/01/amit-mindenkeppen-tudnia-kell-ha-konyvet-szeretne-kesziteni/
https://cewe.hu/cewe-fotokonyvek/minta/uzleti.html


Kitölthető könyv



Családtörténeti könyv



Családi weblap

http://www.bardossy.hu/
https://kulcsarok.weebly.com/


Települési családkönyvek



Sallainé Szuda Zsuzsanna
– Települési családkönyvek –



Települési családkönyvek

Forrás: Johann Eitzenhöffer: Ortsfamilienbuch Budaörs: Wudersch/Ungarn : 1721-1905, AKdFF, 2011



Települési családkönyvek

Forrás: Kurucsai Pál – Wéber György: Regionális családkönyv - Kiskundorozsma, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa és Üllés római katolikus családjai 1751-ig. – [Bácsbokod], 2016



Online
családkönyvek

http://www.genpluswin-database.de/nofb/index.php
https://macse.hu/familiaelibro/csaladkonyv.php?id=bet
https://www.online-ofb.de/


Online családkönyvek



Családfa építő programok
• Desktop (pl. Ahnenblatt, Legacy, MacFamilyTree, Gramps, Heredis)

• Online (pl. ittvoltam.hu, Geni, oseim.hu, FamilySearch, csaladfalu.hu)

• Desktop-online (pl. MyHeritage-Family Tree Builder, Ancestry-FTM)

• Mobil (pl. MobileFamilyTree, Quick Family Tree, RootsMagic, GedView)

• MACSE segédletek: http://www.macse.hu/society/szoftver.php

• Családfa szoftverek (linkgyűjtemény): http://csaladfa-szoftver.lap.hu

(online OFB-hez használt leggyakoribb programok: http://wiki-de.genealogy.net/Projekt_OFB)

• Google ☺

http://www.macse.hu/society/szoftver.php
http://csaladfa-szoftver.lap.hu/
http://wiki-de.genealogy.net/Projekt_OFB


GEDCOM szabvány

Egységes formátum (.ged), családfa adatbázisok szabványa
GEDCOM (GEnealogical Data COMmunication)

• Családfa programok közötti adatcserére

• Legtöbb családfa program kezeli (export - import) – eltérések! 

• Fényképek elérési útja

A szabvány ismertetése: http://en.wikipedia.org/wiki/GEDCOM

Dr. Hatvany Csaba ismertetője: Matrikula (2011.1. szám, 33. oldal)

http://en.wikipedia.org/wiki/GEDCOM
http://en.wikipedia.org/wiki/GEDCOM
http://www.macse.hu/matrikula/Matrikula-2011-1.pdf


a GEDCOM állományt létrehozó program
a program verziója
a program leírása 
a program készítője (gyártó cég)
GEDCOM file létrehozás dátuma
GEDCOM file létrehozás ideje

Fájl neve

program verziója
adatstruktúra típusa
milyen karakterkészletet használ

Családfa készítője
Családfa készítőjének egyéb megadott 
adatai 
(pl. cím, honlap, telefonszám, egyéb 
megjegyzések, leírások a családfáról)

GEDCOM file tartalma



GEDCOM file tartalma



GenealogyJ – gedcom szerkesztő

http://genj.sourceforge.net/wiki/de/introduction


Excelből GEDCOM Excel2GED

https://sourceforge.net/projects/excel2ged/


Excelből GEDCOM Excel2GED

https://sourceforge.net/projects/excel2ged/


Excelből GEDCOM - Ahnenblatt



Excelből GEDCOM - Ahnenblatt



Szoftverválasztás szempontjai
• Mire szeretnénk használni?

• Milyen operációs rendszer van a gépen? 

• Van mobil verziója is? (Android, iOS)

• Magyar nyelvű verziója van?

• Adatok importálása, exportálása

• Milyen adatokat szeretnénk rögzíteni? (pl. keresztszülők, esküvői 
tanúk, címek, iskolai végzettségek)

• Másokkal meg akarjuk osztani az adatokat? (online verzió)

• Beállítási lehetőségek, tesztreszabhatóság

• Könnyű kezelhetőség, áttekinthető felület 25



Szoftverválasztás szempontjai
• Milyen listákat, családfát lehet vele készíteni?

• Források („tények”), települések kezelése

• Képek kezelése

• Beépített könyv készítés funkció

• Beépített online keresés (pl. FamilySearch, MyHeritage, Ancestry)

• Mentési lehetőségek (formátumok pl. GEDCOM, CSV, XML, HTML)

• Nyomtatási lehetőségek

• Hordozható-e? (portable verzió)

• Támogatás (frissítések, új funkciók, online videók, fórumok)
26
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Szoftverválasztás szempontjai
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Szoftverválasztás szempontjai



• Ahnenblatt

• Agelong Tree

• Family Tree Maker

• GenoPro

• MacFamilyTree (iOS)

• My Family tree

• Heredis

• Legacy 29

Népszerű családfa programok

• Gramps (Linux, Windows)

• Ancestral Quest ← PAF (Personal Ancestral File)

• Family Tree Builder (MyHeritage)

• RootsMagic

• Progeny 3D Family Tree

• PhpGedView

• Webtrees

http://www.ahnenblatt.de/index.htm
http://www.genery.com/
http://www.familytreemaker.com/
http://www.genopro.com/
https://www.syniumsoftware.com/macfamilytree
https://chronoplexsoftware.com/myfamilytree/index.htm
https://www.heredis.com/en/
https://legacyfamilytree.com/DownloadLegacy.asp
https://gramps-project.org/
http://www.ancquest.com/index.htm
https://familysearch.org/PAF
http://www.myheritage.hu/family-tree-builder
https://www.rootsmagic.com/RootsMagic/
https://progenygenealogy.com/products/3d-family-tree/
http://phpgedview.sourceforge.net/
https://www.webtrees.net/index.php/en/


• Ingyenes/fizetős program, a magyar nyelvet támogatja

• Hordozható (akár egy pendrive-on is)

• Korlátlan számú személy adatbevitele

• A személyekhez sok adat, információ és fotó menthető le, személyi 
adatlapok listázhatók

• Adatbetöltés GEDCOM, CSV

• Adatmentés GEDCOM, HTML, CSV, XML

• Elődök, utódok és családfa poszterek létrehozása, klasszikustól a nagy 
rokonságig sokféle beállítással (BMP, JPG, GIF, PNG, TIFF, PDF)

• Családi oldalt ment webhelyre

• Lista mentés : RTF, DOC, PDF, HTML
30

Ahnenblatt

https://www.ahnenblatt.com/


Ahnenblatt
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Ingyenes verzió:
• források személyenként 

(az egyes események forrásai 
helyett)

• jegyzetek személyenként 
(eseményhez tartozó jegyzetek 
helyett)

• nincs forráskezelés
• nincs címkezelés
• nincs feladatkezelés
• nincs frissítés keresés
• nincs felsorolás a „családi 

tényekről”

https://www.ahnenblatt.com/


Ahnenblatt
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Fizetős verzió (3.15) – kipróbálható: 50 személy

https://www.ahnenblatt.com/


Agelong Tree
• Fizetős program (demo: 40 személyig ingyenes)

• Támogatja a magyar nyelvet

• Importálás: GEDCOM, exportálás: GEDCOM, XML

• Van hordozható verziója (portable)

• Az összes hozzátartozót egyszerre lehet böngészni és szerkeszteni egy nagy 
ábrán

• Többszöri házasságot, rokonházasságot jól kezeli

• Leszármazási lista: csak a Premium Edition

• A vallás csak megjegyzésként rögzíthető

• Weblapot nem szerkeszt, helyeket megjeleníti a Google Maps-on

• Egyéni mezők hozhatók létre 33

https://genery.com/
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Agelong Tree

https://genery.com/


FTM (Family Tree Maker)

• Fizetős, nincs magyar nyelvű változata

• GEDCOM import-export

• Weblapot nem szerkeszt

• Többféle adatküldési lehetőség (GEDCOM, PDF, generációs lista, leszármazási 

lista, stb.)

• Az ábrázolt családfa adattartalma, formája, színe alakítható

• Helységek, források áttekinthetősége

• Családkönyv készítés (Family Book Creator - docx, rtf, pdf, epub, jpeg, png)

35

https://www.mackiev.com/ftm/


FTM (Family Tree Maker)

36

https://www.mackiev.com/ftm/


FTM (Family Tree Maker)

37

https://www.mackiev.com/ftm/


GenoPro
• 25 személyig ingyenes

• Támogatja a magyar nyelvet

• GEDCOM import - export lehetőség

• Tudományos, egyéni jelzések, orvosi családfa, 

• Honlap generálás

• Az egyedi családi események is rögzíthetők (pl. bigámia, rokonházasság)

• A fában internet-link és új lap link is elhelyezhető

• A program felügyel az adatbevitel logikai hibáira (pl. valaki nem nősülhet a 
születése előtt)

• Kezdőknek nehézkesnek, átláthatatlannak tűnhet, inkább a profik kedvelik
38

https://www.genopro.com/


GenoPro

39

https://www.genopro.com/


Gramps
• Ingyenes

• Elsősorban Linuxra ajánlott, de van Windows és macOS verzió is

• Támogatja a magyar nyelvet 

• GEDCOM export/import lehetőség

• Az összes hivatkozott forrás egy nézetben

• Könnyen kezelhető, különböző nézetek

• Könyvjelzővel kedvenc személyek kijelölése

• Hordozható

• Jelentések: PDF, OpenDocument, HTML, RTF
40

https://gramps-project.org/blog/
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Gramps

https://gramps-project.org/blog/


My Family Tree
• Fizetős, de kipróbálható

• GEDCOM import – export

• egyszerű, könnyen kezelhető

• statisztikák

• idővonal

• helyinformációk – interaktív térkép

• egyetlen fájlba csomagolja a családfa összes adatot, fényképet

• több, mint 20 testre szabható riport

• statisztikák

• vércsoport, szem, haj szín, DNS

https://chronoplexsoftware.com/products/index.htm


My Family Tree



AQ (Ancestral Quest)
• Ingyenes program (teljes verzióban több kényelmi funkció) 

• Részben támogatja a magyar nyelvet

• A letöltéshez regisztráció szükséges

• GEDCOM export / import lehetőség

• Korlátlan számú személy (60.000 felett is)

• Közvetlenül lehet szerkeszteni egy PAF 5 adatállományt

• Az adatbeviteli kérdőív adatait magunk válogathatjuk össze

• A többszöri házasságot, válást is tudja kezelni

• FamilySeach-Family Tree családfa letöltése

https://www.ancquest.com/index.htm


AQ (Ancestral Quest)

45

https://www.ancquest.com/index.htm


• Ingyenes program, a magyar nyelvet támogatja

• Első használatakor regisztráció szükséges

• A szerkesztési nézet vízszintes (felül az ősök)

• Családi oldalt ment webhelyre (állítható), családkönyv készítés

• Gedcom-ot kezel, mentés fényképekkel is

• Térkép és internetes azonosságkeresés a MyHeritage weboldalon 
keresztül (fizetős)

• Kezel minden családi eseményt, állapotot

• Adatellenőrző, csoportos névcsere, ismétlődések keresése

• Virtuális temető a sírfotóknak
46

Family Tree Builder - MyHeritage

https://www.myheritage.hu/family-tree-builder


47

Family Tree Builder - MyHeritage

https://www.myheritage.hu/family-tree-builder
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Family Tree Builder - MyHeritage

https://www.myheritage.com/
https://www.myheritage.hu/family-tree-builder


• fizetős, van mobil változata is: MobileFamilyTree 9 (iPhone/iPad)

• egyszerű, jól áttekinthető részletes űrlap

• jegyzetek, képek, dokumentumok csatolása

• beépített kereső (pl. MyHeritage, Geneanalogy.net)

• családfaábrák (3D-s családfa is), a programban is készíthetünk videót

• riportok, családkönyv készítés (magyar nyelvű beállítások, PDF-be is)

MacFamilyTree (Mac)

Lásd: Youtube

https://www.syniumsoftware.com/synium-blog/macfamilytree9_mobilefamilytree9
https://www.syniumsoftware.com/macfamilytree
https://www.youtube.com/user/SyniumSoftware/videos


• Ingyenes / fizetős funkciók

• Importálás más programokból: GEDCOM, Legacy, PAF, FTM 
2014 és korábbi, The Master Genealogist (TMG)

• Kapcsolat: FamilySearch, My Heritage, Ancestry

• Online weblap generálás (lásd: minta)

• Mobilon is használható (Android és iOS)

• Sokféle beállítás, kezdő és középhaladó felhasználók számára 
nagyon jó

• Sok átfedés a Legacy-val

• Hordozható – RootsMagic To-Go (fizetős)

RootsMagic

Lásd: Webinar

http://my.rootsmagic.com/sample/index.html
https://www.rootsmagic.com/App/
https://support.rootsmagic.com/hc/en-us/articles/224928067-Installing-RootsMagic-on-a-flash-drive
https://www.rootsmagic.com/
https://www.rootsmagic.com/Webinars/


RootsMagic

https://www.rootsmagic.com/


• Fizetős, de 30 napig kipróbálható

• Nincs magyar nyelvű támogatás

• GEDCOM export / import lehetőség

• Könnyen kezelhető felület

• Kezeli a forrásokat, névváltozatokat, örökbefogadást

• Beépített kereső (pl. FamilySearch, Ancestry, MyHeritage, Find My Pass, 
Rootsweb)

• Családfa egyben látszik (interaktív, különböző nézetekkel)

• Térképek

• Különböző listák, szerkeszthető könyv készítés

• Weblap generálás (saját szerverre tehető)

Family Historian

https://www.family-historian.co.uk/


Family Historian

https://www.family-historian.co.uk/


Family Historian

https://www.family-historian.co.uk/


• Fizetős, de 50 személyig ingyenes

• Nincs magyar nyelvű támogatás

• GEDCOM export / import lehetőség

• Könnyen kezelhető felület, átlátható nézetek, testre szabható

• Kezeli a forrásokat, névváltozatokat, örökbefogadást

• Beépített kereső (FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast, Find A Grave, 
Genealogy Bank, Geneanet, Heredis online, World Vital Records)

• Családfa egyben látszik 

• Térképek

• Különböző listák, szerkeszthető könyv készítés

• Online szinkronizálás (Heredis online)

Heredis 

https://www.heredis.com/en/


Heredis 

https://www.heredis.com/en/


• Fizetős /  ingyenes (Standard Edition)

• Nincs magyar nyelvű támogatás

• GEDCOM export / import lehetőség + PAF és AQ file import

• Könnyen kezelhető felület, átlátható nézetek, testre szabható

• Kezeli a forrásokat, örökbefogadást

• Beépített kereső (FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast, Find A Grave, 
Genealogy Bank)

• Színkódolás az ősök egyszerű szervezéséhez (pl. a több házasságot 
követő gyermekek nyomon követése)

• Nagyon sok extra (fizetős – pl. index és kronológiai nézet, DNS marker)

• Különböző listák, könyvek készítése (html, pdf, txt, rtf formátumban) 

• Weblap generálás

Legacy Family Tree

https://legacyfamilytree.com/DownloadLegacy.asp


Legacy Family Tree

https://legacyfamilytree.com/DownloadLegacy.asp
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Progeny 3D Family Tree
• fizetős
• családfa megjelenítése 3 dimenzióban
• GEDCOM-ot olvas
• interaktív családfa építés

https://www.youtube.com/watch?v=WC_hwXF6wXQ&feature=emb_logo
https://progenygenealogy.com/products/3d-family-tree/
https://progenygenealogy.com/products/3d-family-tree/


Mobil és tablet

60

https://www.myheritage.hu/mobile
https://play.google.com/store/search?q=genealogy%20app&c=apps


PhpGedView
• Webszerver - PHP és 

MySQL
• GEDCOM importálás
• hozzáférések kezelése  

(bejelentkezés)
• képek, dokumentumok
• évfordulókat nyilvántartó 

naptár
• családfa diagram
• egyéni és családi listák
• időgrafikonok

https://wiki.phpgedview.net/en/index.php/PhpGedView


Webtrees

62
DEMO

http://csaladfakutatas.esy.es/webtrees/index.php?ctype=gedcom&ged=Felcs%C3%ADki
https://dev.webtrees.net/demo-stable/index.php?route=%2Fdemo-stable%2Ftree%2Fdemo
https://webtrees.net/


Sallainé Szuda Zsuzsanna
– Települési családkönyvek –

• 2002. év, a kezdetek - a Szuda család családfájának 

elkészítése

• 2012-2016 Pitvaros település családkönyv készítése

• 2017-2018 Csanádalberti-Pitvaros regionális települési 
családkönyv

• 2018-2020 Tótkomlós-Nagybánhegyes-Nagylak
regionális települési családkönyv



Települési családkönyv

Milyen a „jó” település családkönyv 
mennyiben felel meg ezeknek az 

elvárásoknak  az elkészült könyv, miben 
tér el?

Forrásai

Időintervallum

Egy személy 
megjelenítése

Bevezető

Használati
útmutató

Helytörténet

Tartalomjegyzék Rövidítések

Családnevek
jelentése

Irodalomjegyzék

Indexek

Uniformizálás:  
vezetéknév, 
keresztnév, 

településnév

Formátum
megválasztása

Alkalmazott
programok



A DVD tartalma



Pitvaros családkönyv - DVD



• MyHeritage Family Tree Builder (FTB)

• Family Tree Maker 2014 (FTM)

• Our Family Book (OFB) – Hesmer

• Microsoft Office Access 2007 (MOA)

Alkalmazott programok

https://www.myheritage.hu/family-tree-builder
https://www.mackiev.com/ftm/
http://www.hesmer.name/ofb/index_e.html


Dél-Alföldi Szlovákok Genealógiai 
Kutatásáért Egyesület

• Tótkomlós anyakönyveinek  
számítógépes feldolgozására létrejött 
6 fős csoport Szlovákiában 2017-ben

• Mára 22 fős egyesületté alakult és 
6 település családkönyvét készítették el

• Novemberben adják ki  „Tótkomlós 
evangélikus gyülekezet nyilvántartásai” 
című kiadványt DVD melléklettel.



Adatfeldolgozás - Microsoft Office Access 2007



Az egyesület által készített DVD



Az említett településeken (Pitvaros, 
Csanádalberti, Tótkomlós, 
Nagybánhegyes, Nagylak, 

Ambrózfalva) keresendő személyekkel 
kapcsolatban a 

szuda.pitvaros@gmail.com

címen érdeklődhetnek

mailto:szuda.pitvaros@gmail.com


Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!

zso.konya@gmail.com


